Henrik’s Vagtservice
– tryghed til hverdag og fest

Henrik’s Vagtservice tilbyder en vifte af ydelser til private, der har brug for
sikkerhed og tryghed i hverdagen og til det store arrangement.
Henrik’s Vagtservice er ISO 9001-certificeret og opfylder således kravene
fra forsikringsselskaberne.
Vi rådgiver dig gerne og skræddersyr altid den sikre løsning - også til det
private hjem.

Vagten afstiller falske alarmer.
Vagten kontakter dig altid i tilfælde
af skader.
Vagten tildækker mindre områder,
mens der tilkaldes specialiseret afdækningsfirma ved større skader.
Vagten sørger for, at alarmsystemet
bliver genetableret.

REKLAMEBUREAUET AKTIV PARTNER · 59 44 85 77

Vagten kontakter dig altid i tilfælde
af skader.
Personbeskyttelse:
- personlig beskyttelse med veluddannede vagter.
Festvagt:
- sikring af adgang til den private
fest.

Henrik’s Vagtservice sikrer, at servicevagten er myndig, men også
åben og imødekommende. Således
signaleres service og tryghed for
gæsterne.
Koncerter:
- vagt ved koncerter og lignende.
Vi foretager adgangskontrol.
Vi sørger for god ro og orden ved
koncerter, kræmmermarkeder og
andre store arrangementer og er uddannet til at forebygge uroligheder
og optøjer.
Bryllupsvagt:
- sikring mod ”vennernes” løjer under
brylluppet.
Vagten befinder sig i hjemmet under
brylluppet og forhindrer hærværk og
andre ubehagelige overraskelser.
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Rundering:
- fast vagtvirksomhed ved for eksempel ferie og andet fravær fra boligen
til sikring mod brand, indbrud og
lignende.

Vi sørger for, at kun indbudte får
adgang, og vi sikrer mod uro og
optøjer.
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Alarmpatrulje:
- ved alarmsignal tilkaldes alarmpatruljen, der konstaterer årsag og så
vidt muligt 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

Byggevagt:
- sikring af værdier under byggeriet.
Vagten runderer på byggepladsen
- eventuelt med hund.

Vagttelefon:
40 20 68 30
www.henriks-vagtservice.dk
hvsvagt@hvsvagt.dk

