
Beveiliging
Hoppenbrouwers bestaat sinds 1918 en is een modern 
installatiebedrijf. Als erkend beveiligingsbedrijf voor uw 
brand-, inbraak-, camera- en toegangscontrolesystemen 
voeren wij het totale beveiligingsconcept van ontwerp 
tot installatie en onderhoud voor u uit. Uw aanschaf van 
een beveiligingssysteem is voor ons het begin van een 
jarenlange relatie met onze zakelijke en particuliere 
klanten. Ons beveiligingsteam zorgt ervoor dat de risico’s 
op brand of inbraak tot een minimum beperkt blijven.



Ze werken volgens het 
Lean principe, dat merk 

je gewoon aan alles

Harrie de Greef, projectleider bij het Elkerliek ziekenhuis, is dagelijks bezig met de 
bouw en veiligheid van projecten die uitgevoerd worden binnen het ziekenhuis.
“In 2012 kwamen wij voor het eerst in contact met Hoppenbrouwers. Door het vernieuwde 
bouwbesluit was de regelgeving voor openbare ruimtes aangescherpt en voldeed ons 
huidige brandmeldsysteem niet meer aan de eisen van nu. Wij hebben een bouwadviseur 
in handen genomen die enkele aanbieders heeft aangeschreven. Hoppenbrouwers kwam 
voor ons het gunstigste uit de bus. 

Het sterke van Hoppenbrouwers is dat ze volgens de Lean methode werken. Dat zie je terug 
in de kwaliteit van het werk: ze komen afspraken na, werken met een strakke planning en 
bij oplevering ontvang je een complete procesmap met revisie.
Om de overlast te beperken is er gekozen voor een Esser brandmeldinstallatie aangezien dit 
type installatie  al aanwezig was. De brandmeldinstallatie  zit aangesloten op het glasvezel 
netwerk met negen brandmeldcentrales  en een sprinklerinstallatie.”



Ondanks de tegenslagen 
hebben de medewerkers 
echt netjes werk geleverd

Paul Vermee, eigenaar van Cinecitta in Tilburg: “Het pand aan de Willem II straat in 
Tilburg verkeerde in slechte staat en heeft drie jaar te koop gestaan. Ik vond dat Cinecitta 
en het pand echt behouden moesten blijven voor Tilburg, daarom heb ik het gekocht en 
zijn we in 2012 gestart met een grote verbouwing. In augustus 2014 is het nieuwe pand 
geopend en zijn er drie bioscoopzalen, een multifunctionele zaal, een stijlvolle vergader-
kamer, restaurant, bar en binnentuin gerealiseerd. Dit is uniek voor Tilburg in zijn opzet 
en met dit monumentale pand. Wat niet is veranderd is de programmering van kwalita-
tieve films, de unieke Cinecitta sfeer en de naam.

Voor deze verbouwing hebben we zelf vier onderaannemers geselecteerd. We hebben 
Hoppenbrouwers gekozen voor de elektrotechnische en beveiligingsinstallaties omdat we 
er gewoon een goed gevoel bij hadden. Wij gaan voor kwaliteit en dat hebben ze meer dan 
waargemaakt. Ik heb bewondering voor de medewerkers, ze hebben ondanks de complexiteit 
en de tegenslagen van het project echt netjes werk geleverd.
Voor de renovatie van Cinecitta is gekozen voor eenvoud en kostenefficiënte systemen. 
Voor het brandmeldsysteem is gekozen voor Hertek met een inbraaksysteem van Osec en 
camerasysteem van Camtech.”



Een extra 
stukje beveiliging 
bij sabotage

Voor het nieuwe servicepunt van Knapen Trailers kreeg Hoppenbrouwers Techniek in 
Deurne (voorheen EVB) de opdracht voor het realiseren van de elektrotechnische in-
stallatie.

Peter Joosten, directeur van Knapen Trailers; “We willen zoveel mogelijk zelfvoor-
zienend zijn en installaties moeten energie verlagend functioneren. We hebben voor 
de elektrotechnische installatie bewust gekozen voor LED-verlichting en kunnen deze 
dimmen als het nodig is. Verder is domotica toegepast om functionele zaken die we 
belangrijk vinden te kunnen automatiseren. 
Hoppenbrouwers in Udenhout realiseerde aansluitend hierop een brandmeldinstal-
latie, een ontruimingsinstallatie en een Satel inbraaksysteem binnen dit project. Een 
optimale samenwerking vanuit de verschillende vestigingen van Hoppenbrouwers.
Wanneer er in of rondom het pand een sabotage plaatsvindt, dan gaat alle verlichting 
aan. Het zorgt voor een extra stukje beveiliging en Hoppenbrouwers Deurne heeft ons 
daarin goed geadviseerd.”



In het hart van Tilburg ligt het grootste poppodium van Nederland: 013. Het poppodium 
opende in november 1998 voor het eerst haar deuren. Na een korte maar ingrijpende 
verbouwing heropende 013 in november 2015 groter en toonaangevender dan ooit. 
Hoppenbrouwers kreeg opdracht voor het vernieuwen van de camera installatie van 
het poppodium.

Mart van Cleef, intern projectleider 013: “Voor het aanbrengen van het camera-
systeem zochten we partijen uit de buurt. Via huidige relaties die tevreden waren over 
Hoppenbrouwers kwamen we bij hen uit voor de nieuwe camera installatie. Het doel 
van de camera installatie is om te zien hoe het publiek zich door ons pand heen beweegt. 
Je ziet het meteen wanneer er een incident is in het publiek en daar kunnen we nu snel 
op inspelen. We managen de publiekstromen bij de muntenverkoop, de bar en in de zalen. 
Zo kunnen we onze medewerkers efficiënter inzetten op de momenten dat het nodig is.
De camera’s werken zoals ze moeten werken. We hebben één-op-één adviezen gekregen 
en er werd meegedacht door Hoppenbrouwers. Ook de hobbels die we tijdens de instal-
latie tegen kwamen konden we oplossen. We kunnen de camera’s nu volgen via de scher-
men in de boxoffice en een tablet. Ook dat zorgt voor efficiency in onze bedrijfsvoering.” 

De bands
zeggen 
‘awesome’ en 
onze klanten 
zijn blij



Vestiging Dongen
Steenstraat 7d
5107 NE Dongen
T (0162) 320 736
E dongen@hoppenbrouwers.nl

Vestiging Udenhout
Kreitenmolenstraat 201
5071 ND Udenhout
T (013) 511 72 27
E algemeen@hoppenbrouwers.nl

Vestiging Deurne
Dr. H. van Doorneweg 44
5753 PM Deurne
T (0493) 313 962
E deurne@hoppenbrouwers.nl

www.hoppenbrouwerstechniek.nl
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Als erkend beveiligingsbedrijf en branddetectiebedrijf kunnen wij de zorg voor onderhoud uit handen nemen met een onderhoudscontract. 
Tijdens het onderhoud worden alle kritische punten gecontroleerd en in overleg met u gecorrigeerd. Onze afdeling Service en onderhoud zorgt 
ervoor dat uw beveiligingssystemen betrouwbaar blijven of u nu een zakelijke of particuliere relatie bent. Door regelmatig onderhoud heeft 
u de zekerheid dat uw installatie optimaal blijft werken. U kunt ons bij een storing aan uw beveiligingsinstallatie 24 uur per dag bereiken.
Voor meer informatie neemt u contact op met onze afdeling Beveiliging.

Service & onderhoud van uw beveiligingssystemen

Koen Versteijnen
Projectleider Beveiliging
kversteijnen@hoppenbrouwers.nl
06 52 02 10 42

Marina de Jong  
Service-coördinator Beveiliging
beveiliging@hoppenbrouwers.nl
(013) 511 72 27

Henny Broeders  
Projectleider Beveiliging
hbroeders@hoppenbrouwers.nl 
06 11 04 29 52

Koen van den Hurk
Projectleider Brandbeveiliging
kvdh@hoppenbrouwers.nl 
06 13 84 85 97

Udenhout:

Dongen:

Adrijan van Wanrooij
Projectleider Beveiliging
avwanrooij@hoppenbrouwers.nl 
06 11 04 29 50




