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BRANDDETECTIE EN INBRAAKBEVEILIGING BIJ ABDIJ SAINT-GÉRARD
DE BROGNE

De abdij van Saint-Gérard de Brogne is een fraai stukje geschiedenis
gelegen in het prachtige en rustige Saint-Gérard, perfect gesitueerd
tussen Charleroi en Namen. De abdij biedt ruimte voor seminaries,
huwelijken, avondfeesten en banketten. Bovendien is er een hotel
met 20 kamers en een restaurant aan de abdij verbonden. Kortom, de
ideale plek om tot rust te komen.
Het beheer van de abdij is volledig in handen van de stadsbestuur van Mettet, die zich inzet voor
het behoud en onderhoud van de abdij. Het dagdagelijkse bestuur wordt echter geregeld door
één persoon, mevrouw Carine André.
Nadat de abdij in 2007 het slachtoffer werd van een inbraak, besloot ze de beveiliging op te
krikken.
“De inbrekers kwamen duidelijk voor de kluis, en ze hebben er dan ook alles aan gedaan om
die te kunnen bemachtigen. De buiten- en binnendeuren zijn prachtige antieke stuks die al
meer dan 1000 jaar oud zijn, en deze deuren werden zwaar beschadigd. We hebben de daders
uiteindelijk kunnen klissen, maar het feit blijft wel dat ze een deel van de geschiedenis van de
abdij stukgemaakt hebben.”

PERFORMANCE IN ACTION
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EERSTE CONTACT MET STANLEY
“Het zal ondertussen een goede 15 jaar geleden zijn
dat we in de abdij nog exposities organiseerden.
Daar kwamen in totaal tussen de 15.000 en de 20.000
personen naartoe. Om de zalen van de exposities te
beveiligen, hebben we een aantal beveiligingsfirma’s
gecontacteerd. Eén daarvan was STANLEY Security,
en we hebben vrij snel besloten om met hen in zee te
gaan.”

OPNIEUW VOOR STANLEY GEKOZEN
“Behalve de beveiliging van de exposities, hadden we
tot aan de inbraak in 2007 geen enkele beveiliging van
onze abdij. Direct na de inbraak werd wel duidelijk dat
we onze abdij niet meer zo onbewaakt konden laten.
Omdat we destijds heel tevreden waren van de diensten
van STANLEY Security, hebben we besloten om hen
opnieuw te contacteren.”

TOTAALCONCEPT VOOR BRAND EN
CAMERABEWAKING
Concreet
heeft
STANLEY
Security
aan
de
ingangspunten inbraakalarmen geplaatst, alsook
op bepaalde cruciale punten in het gebouw.
“Buiten hebben we ook voor extra verlichting
gezorgd. Dit schrikt eventuele inbrekers ook af.”

Het inbraaksysteem werd ook gekoppeld aan
een telemonitoringsysteem. Zo kan er op afstand
gezien worden wie het alarm heeft geactiveerd of
gedesactiveerd en wanneer dit is gebeurd. Bij een
eventuele inbraak, komt er ook een melding binnen dat
het alarm is afgegaan.
STANLEY
Security
heeft
ook
de
volledige
brandbeveiliging van de abdij in orde gebracht.
“In het begin hadden we voor een volledig draadloos
systeem gekozen. In het gebouw werken we voor
andere zaken echter ook draadloos, en dit genereerde
soms storingen, waardoor het alarm afging zonder dat
er iets gaande was. Zo hebben we er nadien toch voor
gekozen om met bedrading te werken.”

VERDERE SAMENWERKING
“Vanaf het eerste contact tijdens de exposities tot nu,
kan ik alleen maar positief zijn over STANLEY Security.
Hun sales vertegenwoordiger staat altijd klaar voor
ons en we kunnen haar altijd bellen voor eender wat.
Tijdens het onderhoud hebben we ook telkens dezelfde
technieker, die kent de weg binnen de abdij ondertussen
al perfect en weet welke systemen er geïnstalleerd
staan. Een volgend project zal de installatie van camera’s
zijn en hiervoor zullen we zeker denken aan een verdere
samenwerking met STANLEY Security!”

Voor meer informatie omtrent STANLEY en onze diensten, kan u ons contacteren op +32 (0)15 294 200 of info.security.be@sbdinc.com.
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