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Onze expertise voor uw brandbeveiliging



UW PARTNER 
OP LANGE TERMIJN

GERUSTSTELLING 
EN VEILIGHEID

U bent zich bewust van het belang uw gebouwen en mensen voldoende te 
beschermen met een BEMAC branddetectie systeem dat u reeds 
geïnstalleerd hebt. Gefeliciteerd!

Stel u even voor dat er een brand zou ontstaan en uw detectie installatie u 
niet op het gevaar zou wijzen …

Het door u gekozen materiaal werd onderworpen aan de strenge ANPI testen 
en voldoet aan alle we�elijke voorschriften.

Conform de Europese normen EN54 werd het systeem geïnstalleerd door 
ervaren technici.

Dit alles zorgt voor een bedrijfszekere en e�iciënte installatie in geval van 
brand.

Met het BEMAC onderhoudsprogramma bent u gerustgesteld dat onze 
technici het nodige gedaan hebben om uw installatie perfect operationeel te 
houden.

Bovendien zorgt een jaarlijks bezoek ervoor dat u voldoet aan de 
verplichtingen betre�ende de norm NBN S21-100-1 en de Code over het 
welzijn op het werk.

Wat volgt, zijn de verschillende mogelijkheden die we u kunnen aanbieden in 
functie van uw behoeftes.



Het Contract Essential omvat het jaarlijkse bezoek van een gespecialiseerde 
technicus die een volledige test van uw installatie volgens de eisen van de norm 
NBN S21-100-1 uitvoert.

Het geeft bovendien recht op een voordeeltarief en een kortere interventietijd 
bij herstellingen.

Wij bezorgen u tenslo�e een interventie rapport dat u kunt bewaren in uw 
dossier «Preventie van brandrisico» om te kunnen voldoen aan uw 
verplichtingen inzake  «welzijn op het werk».

CONTRACT 
ESSENTIAL

OPTIES
Optie S21-100-1

Om 100% te voldoen aan de eisen van de NBN S21-100-1 norm, bevat de 
optie S21-100-1 niet alleen de prestaties van het Contract Essential, 
maar bijkomend ook de standaard vervanging van de rookdetectoren.

Opties COMFORT en OMNIUM

De opties COMFORT en OMNIUM verzekeren U een maximale bescher-
ming van uw brandinstallatie en tevens een financiële geruststelling. 
Deze programma’s zijn dus een ideale oplossing om uw jaarlijkse uitgaven 
te budge�eren.

• De optie COMFORT omvat de kosten van de werkuren van de hers-
tellingen, alsook een korting op onderdelen.

• De optie OMNIUM omvat de kosten van de werkuren van de herstel-
lingen, bovendien is de volledige kostprijs van de wisselstukken 
inbegrepen.

Optie 24/7

Deze optie laat u toe gebruik te maken van onze 24u op 24 hersteldienst 
en dit 365 dagen per jaar.



Herstellingen 24/7

Conform norm S21-100

Vervanging van detectoren

Conformiteit met de 
welzijnswetgeving

Gepland preventief 
onderhoud

Voordelig uurloon

Prioritaire interventie

Telefonische ondersteuning 
(kantooruren)

Wisselstukken inbegrepen

Verplaatsing en uurloon 
inbegrepen tijdens de normale 
werkuren

GEEN
CONTRACT

CONTRACT
ESSENTIAL S21-100 COMFORT OMNIUM 24/7

OPTIES



BEMAC ONTDEKKEN

ONZE MISSIE

BEMAC is één van de Belgische 
marktleiders inzake branddetectie.

Ontwerp, productie en installatie van de meest performante 
branddetectiesystemen, met de  waarborg op een perfect onderhouden 
installatie ter garantie van de veiligheid van mensen en goederen.

BEMAC heeft een gemotiveerd team om u met raad en daad bij te staan op het 
vlak van normen, wetgeving en de nieuwste technologieën inzake branddetectie.
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BEMAC NV | VILVOORDE

Mechelsesteenweg, 277
1800 Vilvoorde

Tel : 02 254 85 69
Fax : 02 751 91 88

Enkel op afspraak.

BEMAC SA | ALLEUR

Avenue du Progrès, 28
4432 Alleur

Tél : 04 239 77 11
Fax : 04 239 77 99

Van maandag tot vrijdag 
van 8u tot 12u15
en van 12u45 tot 16u30.

WWW.BEMAC.BE
commercial@bemac.be


