
Compleet
geïnstalleerd voor slechts

€ 4.395,-
EXCL. BTW

  www.allrightsecurity.nl

Van Dijklaan 15F, 5581 WG Waalre         0497 38 08 87         info@allrightsecurity.nl

 2 × Thermische Dome camera

 2 × Montagedoos 2 × PoE-injector 3 × Installatiekast

 1 × 16-Kanaals Recorder + 2TB HDD

 3 × 6MP Dome Camera

 2 × Gigabit PoE Switch 4 poorten 1 × Gigabit Switch 8 poorten

 3 × Montagedoos



BEVEILIGING, PREVENTIE EN EEN VEILIG GEVOEL:
DAT VINDT U BIJ ALL-RIGHT SECURITY

‘‘Gezien de waarde van de 
kratten is de investering 

snel terugverdiend.

Komkommerteler
Rino Kaljouw

Sint-Annaland

‘‘Ze leverden goede appara-
tuur, maar bieden ook goede 

service als dat nodig is.

Aspergekweker
Wil van der Aa

Riethoven

‘‘Naast het beeld van de 
thermische camera werkt het 

ook alarmerend met sirene

Pluimveehouder
Eric Hubers

Ysselsteyn

‘‘Ik kan nu zien wat waar 
nodig is, zoals kisten.

Dat is heel handig.

Radijsteler
Ad Coolbergen

Oude-Tonge

‘‘Het aanbod van All Right 
Security leek het best aan te 

sluiten bij wat wij wilden.

Akkerbouwer
Mark Verhage

Oostburg

‘‘Je word als ondernemer 
niet opgezadeld met 

onnodig hoge kosten.

Aspergekweker
Tom en Moniek de Letter

Koewacht

‘‘De medewerkers van  
All Right Security hebben 

prima werk geleverd.

Managementsupport LTO
Angelique Driessen

Beusichem

‘‘De monteurs wisten mij 
heel goed uit te leggen 

hoe het werkt.

Fruitteler
Henk Uijttewaal

‘t Goy

‘‘Ik kan ‘s nachts op mijn 
scherm zien of een kalf al 

geboren is

Melkveehouder
Jan Hulter

De Krim

‘‘Alle draden werden
netjes weggewerkt

Akkerbouwer en campinghouder
Leo Bakker

Geersdijk

‘‘De medewerkers van  
All Right Security hebben 

verstand van zaken

Komkommerkweker
Kees Kik
Sirjansland

‘‘Beelden terugkijken 
is ook handig bij de 

bedrijfsvoering

Aardbeienkweker
Jeroen Schwering

Marknesse

‘‘Camera’s hebben
ook een afschrikkend 

effect

Ondernemer
Willem Dorrepaal

Koudekerk a/d Rijn

‘‘Camera’s helpen om 
onrust bij de mede-

werkers weg te nemen

Tomatenkweker
Wim Tas

Zuidplaspolder

‘‘De camerabeelden
zijn erg scherp

Akkerbouwer
Albert Goethals

Sas van Gent

Wij kunnen u ook helpen met andere producten en diensten:
• Groot gamma aan camera oplossingen
• Alarm oplossingen op maat
• 24/7 monitoring door meldkamer, ook technische meldingen
• 24/7 storingsdiensten door eigen monteurs
• Beheer van uw netwerk

Kijk op onze website voor meer informatie 
of neem contact met ons op:

 0497 - 38 08 87
 info@allrightsecurity.nl

 www.allrightsecurity.nl


