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líEBON=
Een krachtige organisatie

van leveranciers op de beveiligingsmarkt
De beveiligingsbranche is sterk in beweging.

De vereniging bestaat uit

Overheid, verzekeraars en gebruikers stellen

zeven secties:

in toenemende mate eisen aan beveiligings-

.
.

middelen. Daarom is het noodzakelijk dat er

o speciale blusinstallaties;

een krachtige branchevereniging bestaat, die

onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen/REOB;
componentenleveranciers inbraak- en overvalbevei iging;
o systeemleveranciers inbraak- en overvalbeveiliging;
. particuliere alarmcentrales.

de belangen van leveranciers op de beveiligingsmarkt bundelt. Een vereniging met een

duidelijk profiel die een deskundige
gesprekspartner is. De Vereniging van

BeveiligingsOndernemingen in Nederland
(VEBON) levert die meerwaarde waar de

markt om vraagt.

branddetectie;
kleine blusmiddelen;

.
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