Henrik’s Vagtservice
– tryghed og sikkerhed i højsædet

Henrik’s Vagtservice udfører såvel faste som enkeltstående opgaver for
erhvervslivet og det offentlige. Vi indgår altid fleksible og individuelle
aftaler i samarbejde med kunden, og vi rådgiver gerne om den mest
optimale løsning. Henrik’s Vagtservice er ISO 9001-certificeret og opfylder
alle krav fra forsikringsselskaberne.

Vagten afstiller falske alarmer.
Vagten tilkalder altid virksomhedens
eller institutionens kontaktperson i
tilfælde af skader.
Vagten sikrer afdækning af adgangsveje.
Vagten sørger for, at alarmsystemet
bliver genetableret.
Rundering:
- fast vagtvirksomhed til sikring mod
brand, indbrud og lignende. Henrik’s Vagtservice garanterer, at alle
aftalte områder bliver gennemgået.
Efter aftale tilsendes kunden aflæsninger og indberetninger med faste
intervaller - gerne dagligt.
Vagten sørger for slukning af lys,
kaffemaskiner eller lignende.
Vagten lukker vinduer, døre, porte
og andre adgangsveje.
Vagten sikrer, at alarmsystemet
fungerer.

Vagten foretager adgangskontrol til
virksomheder og institutioner.
Vagten sørger for god ro og orden
ved koncerter og andre store arrangementer og er uddannet til at
forebygge uroligheder og optøjer.

Vagten sørger for rettidig åbning og
lukning af adgangsveje samt tilslutning af alarm.
Vagten sikrer som ved rundering,
at der ikke er fare for indbrud eller
brand.
Transport af værdier:
- sikret transport af værdiforsendelser.
Byggepladsvagt:
- fast eller ronderende vagt på byggepladser - eventuelt med hund.
Centervagt:
- uniformeret fast vagt i butikscentre. Henrik’s Vagtservice sikrer, at
servicevagten er myndig, men også
åben og imødekommende. Således
signaleres service og tryghed for
kunderne - og butikstyveri nedsættes
til et minimum.
Servicevagten forebygger butikstyverier og uro i centeret.
Servicevagten genkender og bortviser uromagere og andre uønskede
personer.
Servicevagten hjælper med fastholdelse af butikstyve og tilkaldelse
af politi.
Servicevagten hjælper kunderne
i centeret - bortkomne børn, besvimelse og lignende behandles
professionelt og sikkert.
Servicevagten kan efter aftale deltage i lettere oprydning og teknisk
assistance.
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Fastvagt:
- vagt ved indkørsel, koncerter, ved
defekt i installeret alarm og lignende.

Åbning og lukning:
- service for virksomheder og institutioner med mange brugere - særligt
åbning og lukning af skoler ved
aftenskolevirksomhed og andre arrangementer.

HEN

Alarmpatrulje:
- ved alarmsignal tilkaldes alarmpatruljen, der konstaterer årsag og
afhjælper problemet - på stedet eller
ved at tilkalde relevant hjælp i form
af for eksempel politi eller brandvæsen.
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Henrik’s Vagtservice
Ringstedvej 34
4520 Svinninge
59 26 58 13
Vagttelefon:
40 20 68 30
www.henriks-vagtservice.dk
hvsvagt@hvsvagt.dk

