
Protocol Mobiele Collectieve Surveillance 
door Huschka Beveiligers B.V.  t.b.v. 

leden van OV BSP 
 
 

Dit document voorziet u van alle informatie, inzake de aansluiting bij de ‘Mobiele Collectieve Surveillance’, zoals 

vastgelegd in de Raamovereenkomst inzake Beveiligingsdiensten tussen het OV BSP en Huschka Beveiligers 

B.V. 

 

Wat biedt deze raamovereenkomst u als bedrijf of instelling? 

De Mobiele Collectieve Surveillance verzorgt dagelijks een fysieke inspectie van de buitenschil bij uw bedrijf, ter 

voorkoming van inbraak, vandalisme en alle andere zaken, waar u als bedrijf schade of hinder van kan 

ondervinden. Uitgevoerde inspecties,  zijn voor u inzichtelijk via de portal TRNSPRNT, waarvan u bij deelname 

de inloggegevens ontvangt. 

 

De Mobiele Collectieve Surveillance draagt tevens zorg voor afhandeling van alarmmeldingen, m.b.t.  uw 

inbraak/ brand installatie, dan wel opvolging  t.b.v. technische meldingen vanuit uw gebouwbeheersysteem.  

De surveillant rapporteert real-time digitaal met een alarmbrief. Deze ontvangt u in uw mailbox. 

Uitgevoerde alarmmeldingen zijn ten alle tijden voor u beschikbaar via de portal TRNSPRNT. Hier vindt 

archiefopbouw plaats. 

De Mobiele Collectieve Surveillance verzorgt tevens servicebegeleidingen ten behoeve  van storingsmonteurs 

ingeval van storingsopvolging technische storingen, dan wel verleent zij assistentie aan uw medewerker ingeval 

van opening op verzoek, “onveilig gevoel “, “problemen alarmsysteem“ etc. 

De Mobiele Collectieve Surveillance kent snelle responstijden.  

Zij dienen na een melding vanuit een PAC (Particuliere Alarm Centrale), gebouwbeheerssysteem of een 

gerelateerde persoon aan uw onderneming binnen 8 minuten ter plaatse te zijn. 

Buiten collectieve tijd bedraagt de responstijd maximaal 20 minuten. 

 

OV BSP kent een samenwerkingsverband met de Universiteit van Leiden Vastgoed. 

Door dit samenwerkingsverband ontstaat voldoende draagkracht om de Mobiele Collectieve Surveillance volledig 

aanwezig te laten zijn buiten de kantoortijden op werkdagen van 17:30- 07.00  uur  

De Mobiele Collectieve Surveillance  is op de volgende uren aanwezig op het Bio Sciencepark : 

 
Werkdagen 
 

 
17:30 uur tot 07:00 uur*  

 
Zaterdag, Zondag en Feestdagen 
 

 
24 uur per dag 

*Alarmmeldingen buiten deze tijden, worden afgehandeld door de reguliere surveillance Huschka Beveiligers 

B.V.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trnsprnt.nl/Authentication/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.trnsprnt.nl/Authentication/LogOn?ReturnUrl=%2f


Wat omvat het contract Collectieve Beveiliging ? 

- Een gratis abonnement alarmopvolging. 

- De Mobiele Collectieve Surveillance verzorgt tevens servicebegeleidingen ten behoeve  van 

storingsmonteurs ingeval van storingsopvolging technische storingen, dan wel verleent zij assistentie aan uw 

medewerker ingeval van opening op verzoek, “onveilig gevoel “, “problemen alarmsysteem“ etc. 

- Dagelijks een fysieke inspectie van uw buitenschil. 

- Gedurende bovengenoemde tijden, gratis alarmopvolging (dit is normaal  € 66,44 per uur voor iedere 

keer dat er een surveillant naar uw bedrijf moet in verband met een melding). 

 

Hoe werkt het 

Op het Bio Science Park en omringende straten, die vast staan in de gebiedsbepaling door het bestuur van de 

OV BSP, wordt een Mobiele Collectieve Surveillance verzorgd door Huschka Beveiligers B.V.  

Wanneer u lid bent van de OV BSP dan mag u gebruik maken van deze Mobiele Collectieve Surveillance.  

De regeling is vastgelegd in de raamovereenkomst die door het bestuur van de OV BSP met Huschka 

Beveiligers B.V. is afgesloten. 

 

Voor leden van de OV BSP die reeds gebruik maken van de collectieve Raamovereenkomst inzake 

Beveiligingsdiensten Huschka Beveiligers B.V. 

Als u besluit om deel te blijven nemen aan de Mobiele collectieve Surveillance, dan hoeft u verder niets te doen. 

Huschka Beveiligers draagt zorg voor een correctie op uw tarief. 

 

Tarieven 

De tariefstelling voor de Mobiele Collectieve Surveillance is als volgt opgebouwd: 

  Totaal dagen Totaal aantal uren 2022 Tarief 

Werkdagen van 17:30 - 18:00 uur 255 76,50 € 42,87 

Werkdagen van 18:00 - 22:30 uur 255 1147,50 € 46,02 

Weekend 24 uur per dag 104 2496 € 53,91 

Feestdag 24 uur per dag   € 58,65 

Totale aanneemsom   

 
€ 197,684,86  

 
 

Categorie Bepaling 2022 Tarief  

5% groei 
= 

5% korting 
(staffel) 

10% groei 
= 

10% korting (staffel) 

15% groei 
= 

15% korting (staffel) 

Categorie 1 € 272,40 € 258,78 € 245,16 € 231,54 

Categorie 2 € 382,42 € 363,30 € 344,18 € 325,06 

Categorie 3 € 513,40 € 487,73 € 462,06 € 436,39 

  

Voor de bepaling in welke categorie uw bedrijf wordt ingedeeld, wordt een formule gebruikt, zoals hieronder 

beschreven. 

Voor verzamelgebouwen geldt ondergenoemde formule alleen m.b.t. de etage(s) waarin u gehuisvest bent,  

inclusief de algemene openbare ruimten/ terreinen.  

 

 

 

 

 

 

 



PUNTENINDELING COLLECTIEF BIO SCIENCE PARK 
 

Oppervlakte terrein in m2 Aantal risicopunten Aanvinken 

0 – 1000 1  

1000 – 2000 2  

2000 – 4000 3  

4000 – 8000 4  

8000 – 16000 5  

16000 – 32000 6  

32000 – groter 7  

 
 

Oppervlakte bebouwd Aantal risicopunten Aanvinken 

0 – 1000 1  

1000 – 2000 2  

2000 – 4000 3  

4000 – 8000 4  

8000 – 16000 5  

16000 – 32000 6  

32000 – groter 7  

 
 

Totale waarde inventaris Aantal risicopunten Aanvinken 

0 – € 25.000 2  

€ 25.000 – € 50.000 4  

€ 50.000 – € 75.000 5  

€ 75.000 – € 125.000 6  

€ 125.000 - € 250.000 7  

€ 250.000 - € 500.000 8  

€ 500.000 - € 5.000.000 9  

€ 5.000.000 – groter 10  

 

Attractieve waarde Aantal risicopunten Aanvinken 

0 – € 25.000 2  

€ 25.000 – € 50.000 4  

€ 50.000 – € 75.000 5  

€ 75.000 – € 125.000 6  

€ 125.000 - € 250.000 7  

€ 250.000 - € 500.000 8  

€ 500.000 - € 5.000.000 9  

€ 5.000.000 – groter 10  

 

Aantal personeelsleden Aantal risicopunten Aanvinken 

0 – 5 2  

5 – 10 3  

10 – 20  4  

20 – 50 5  

50 – 100 6  

100 – 200 7  

200 – 500 8  

500 – 1000 9  

1000 – meer   

 
 
 

Puntenwaardering Categorie 

0 – 11  1 

12 – 18 2 

19 – en meer 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Additionele dienstverlening 

Op basis van de collectieve overeenkomst weet Huschka beveiligers zijn additionele dienstverlening aan de 

leden van het OV BSP tegen een zeer gereduceerd tarief aan te bieden.  

Diensten als het beheren van een brandmeldcentrale of een openings- / sluitronde worden definitief aangeboden 

na een schouw op locatie.  

Objectbeveiliging, receptiediensten en het onderhoud aan uw blusmiddelen kan Huschka op basis van in te 

zetten uren of aantal blusmiddelen gestaffeld aanbieden.  

Binnen de overeenkomst gaat opdrachtnemer uit van een standaard. 

Wenst u specialisme binnen een dienstverlening dan kan dit resulteren in een hoger tarief.  

 

Uitvoeren van brand-, sluit en openingsronden 

Binnen de dienstverlening brand-, sluit en openingsronden is het moeilijk om een volledige aansluitende lijst met 

uit te voeren opdrachten te verkrijgen.  

Veel ondernemingen willen op dezelfde tijd hun object sluiten..  

De duur van een sluiting of opening is vaak kort want ondernemingen hebben technisch het toegangsbeleid 

georganiseerd en moet het pand alleen van het alarm en slot.  

Opdrachtnemer baseert zijn tarief op basis van een minimale afname van een kwartier.  

Mocht tijdens de schouw uitgevoerd door de Security Coördinator blijken dat de duur van de ronde langer is dan 

wordt het tarief opbouwend per 15 minuten aangepast. 

Brand-, sluit en openingsronden   

Tarief per kwartier 

(met een minimale afname 

van een kwartier) 

 € 12,77 

 

Objectbeveiliging 

Binnen de objectbeveiliging gaat opdrachtnemer in onderstaande tabel uit van structurele dienstverlening met 

een minimale afname van drie uur per dienst. 

Voor incidentele diensten¹ (ADHOC) en wijzigingen in de vaste dienstverlening wordt een tarief berekend 

exclusief verschuivingstoeslagen. 

Hierbij moet u rekening houden met: 

• Een aanvraag van 8 dagen tot 28 dagen voor de dienst 5% verhoging; 

• Een aanvraag van 2 dagen tot 7 dagen voor de dienst 10% verhoging; 

• Een aanvraag van 1 dag voor de dienst  20% verhoging. 

Genoemde verschuivingstoeslagen zijn van toepassing op ondergenoemde nieuwe tarieven per uur.  

Objectbeveiliging 2022 Tarief 

Werkdagen van 07:00 - 18:00 uur € 32,84 

Werkdagen van 18:00 - 24:00 uur € 36,13 

Werkdagen van 24:00 - 07:00 uur € 39,41  

Weekend  € 44,32  

Feestdag  € 49,25  

Oudejaarsdag vanaf 16:00 uur € 65,68  

¹Incidentele diensten (ADHOC) bedragen € 42,00 per uur met een minimale afname van drie uur. 

 

 

 

 

 

 



 

Receptiediensten 

Binnen de receptiediensten gaat opdrachtnemer in onderstaande tabel uit van structurele dienstverlening met 

een minimale afname van twintig uur per week.  

Voor incidentele diensten¹ (ADHOC) op basis van opvang ziekte en / of verlof eigen dienst en wijzigingen in 

werktijden van een vaste dienstverlening wordt een tarief berekend exclusief verschuivingstoeslagen. 

Hierbij moet u rekening houden met: 

• Een aanvraag van 1 dag tot 28 dagen voor de dienst 10% verhoging; 

Receptiediensten 
tot 100 uur 
per week 

> 100 uur 
per week 

> 200 uur 
per week 

> 300 uur 
per week 

werkdagen van 08:00 -18:00 uur € 33,54 € 32,71 € 31,87 € 31,07 

¹Incidentele diensten (ADHOC) bedragen € 35,62 per uur met een minimale afname van drie uur. 

 

Beheer BMC 

Het beheer van een brandmeldcentrale moet op basis van uw logboek en technische staat van uw installatie op 

locatie bepaald worden. 

Beheer BMC N.T.B. 

 

Onderhoud Blusmiddelen 

Het tarief onderhoud blusmiddelen is gebaseerd op een vast tarief per jaar inclusief het  5, 10 en 15 jaarlijks 

onderhoud.  

Hierdoor is een overeenkomst van minimaal 5 jaar vereist. 

Type Prijs per stuk > 500 > 750 > 1.000 

Brandblussers € 27,26 € 26,78 € 26,10 € 24,73 

Brandhaspels € 21,46 € 20,90 € 20,34 € 18,13 

 
 
Huismeester 

Uurtarief huismeester op aanvraag. 

 

Brandwacht 

Uurtarief brandwacht op aanvraag. 

 

Heterdaadkracht  

Wij constateren dat steeds meer ondernemingen naast een alarmsysteem ook camera’s hebben. 

Deze kijken zij Reactief (na een incident) uit.  

Huschka kan deze camera’s Proactief (direct na een alarmmelding) uitkijken en tegelijkertijd de 

Heterdaadkracht verhogen. 

Heterdaadkracht betekent dat wij vanuit onze Videotoezicht Centrale, na een inbraakmelding, direct met uw 

camerabeelden meekijken.  

Constateren wij een inbreker? Dan schakelen wij uw beelden direct door met Liveview naar de 

politiemeldkamer. 

Dit is een directe verbinding waardoor de politie meteen kan meekijken tijdens de inbraak. Zij zijn direct in het 

bezit van een signalement waardoor de pakkans bijna sluitend is. 

Constateren wij een calamiteit als brand of waterschade? Dan sturen wij versneld de hulpdiensten en een 

surveillant aan. 

De hulpdienst met zwaailicht staat binnen enkele minuten na verificatie van uw camerabeelden op uw stoep. 



 
 

Voor bedrijven die gebruik willen gaan maken van de collectieve Raamovereenkomst inzake 

Beveiligingsdiensten Huschka Beveiligers B.V. 

U kunt zich via het contactformulier aanmelden  

KLIK HIER 

Onze afdeling commercie , zal u zo spoedig mogelijk contacten. 

Zodra u akkoord heeft gegeven op de offerte, zal onze kwaliteit-medewerker Jack Burgmeijer, contact met u 

opnemen tbv het inplannen van een afspraak bij u op locatie, om de nodige (bedrijfs-) gegevens uit te wisselen 

(overdracht toegangsmiddelen / alarmgegevens / opstellen instructies etc.)  

 

Kantoor Huschka Beveiligers B.V.  

Telefoon  : 071-4020401 

E-mail   : info@huschka.nl 

 

Bij geschillen en voor vragen of aanmeldingen graag contact opnemen met:  

Leiden Bio Science Foundation Galileiweg 8 2333 BD Leiden 

Telefoon  : 071-5247554   

E-mail                  : office@lbsp.nl 

 

Informatie Huschka Groep: 

- Visie Strategie KLIK HIER 

- MVO KLIK HIER 

 

http://www.huschka.nl/formulier-alarmopvolging/
mailto:info@huschka.nl
mailto:office@lbsp.nl
http://www.huschka.nl/visie-en-missie/
http://www.huschka.nl/onze-goede-voornemens/

