Altijd een veilig
gevoel
Heras serviceoplossingen

Altijd onbezorgd
Uw bedrijfscontinuiteit is cruciaal. Dat
begrijpen we bij Heras heel goed. Met een op
maat gemaakt servicecontract bespaart u tijd,
geld en onnodige risico’s. Bovendien bent u
altijd verzekerd van een onbezorgd gevoel.
Wat biedt het Heras Servicecontract?
Een Heras Servicecontract biedt u zekerheid
en gemak met als basis:
 jaarlijks preventief onderhoud;
 24/7 bereikbare storingsdienst;
 binnen 24-uur een monteur ter plaatse
bij elektrische storingen;
 bij mechanische schade is er altijd
binnen 3 dagen een monteur ter
plaatse;


korting op uur- en voorrijdtarieven.

Is snelheid geboden omwille van de
veiligheid en bedrijfscontinuïteit? Dan zijn
de volgende opties mogelijk:
 binnen 4 of 8 uur is een monteur ter
plaatse bij elektrische storingen;
 binnen 24 uur is een monteur ter plaatse
bij mechanische schades (bijvoorbeeld bij
schade als gevolg van een aanrijding).
Met een Heras Servicecontract:
 verlengt u de levensduur van uw
installatie;
 verkleint u de kans op een storing en/of
onveilige situatie;
 voldoet u aan wettelijke regels en
normeringen;





heeft u prioriteit bij het verhelpen van
storingen of schades;
voorkomt u langdurige hiaten in uw
beveiliging;
beperkt u de verstoring van de
bedrijfscontinuïteit tot een minimum.

Waarom service bij Heras?
 60 jaar ervaring;
 maximaal tevreden klanten;
 marktleider met landelijke dekking;
 vakbekwame medewerkers;
 specialistische kennis van toegepaste
materialen en technieken.
Maatwerk
Onze servicecontracten zijn helemaal
afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Wilt u een
servicecontract
afsluiten?
Kijk op onze website voor meer
informatie en vul het online
serviceformulier in. U kunt natuurlijk
ook altijd bellen met Heras Service,
telefoon 0900 – 20 20 499 (lokaal tarief).
Wij helpen u graag!

Voorkom verrassingen. Houd uw beveiliging
in top conditie
Vakkundig onderhoud is geen
vrijblijvendheid. Het is wettelijk verplicht.
Bovendien houdt het uw installatie in
topconditie en het bespaart u kosten op
de lange termijn. Een servicecontract
van Heras verlengt de levensduur van
uw installatie. Jaarlijks controleren wij
preventief uw complete buitenbeveiliging.
We passen zo nodig zaken aan of repareren
kleine defecten.
Buitenbeveiliging als specialisme
Heras is state-of-the-art in buitenbeveiliging.
Internationaal leidend in mechanische
en elektronische security-oplossingen.
Voor iedere ontwikkeling zoeken we
vanaf het ontwerp naar een optimaal
beveiligingsniveau, met de juiste balans
tussen toegankelijkheid, veiligheid en
ruimtelijke waarden.
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