
BOUWPLAATSBEVEILIGING 
met behulp van camera’s
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Op deze bouwplaats is een aantal camera’s 
aangebracht om ongenode gasten te detec
teren tijdens de afwezigheid van personeel 
dat wel bevoegd is om de bouwplaats te 
betreden. Dit document bevat informatie 
met betrekking tot de toepassing van dit 
camerasysteem.

WAT IS BELANGRIJK OM TE WETEN?
•  De camerabeelden worden ontvangen door 

een meldkamer, in uw geval Spyke Security 
te Alkmaar.

•  De beheerder van de bouwplaats / de (hoofd) 
aannemer is verantwoordelijk voor de tijden 
dat het systeem in bedrijf is. Op het moment 
dat het systeem in bedrijf is en er beweging 
wordt geconstateerd dan zal de meldkamer 
actie ondernemen. Over het algemeen wor
den hierover afspraken gemaakt met een 
particuliere beveiligingsorganisatie.

•  Camerabeelden worden pas opgenomen als 
er zich een incident voordoet op de door de 
aannemer opgegeven tijden buiten de regu
liere werktijden om. Deze beelden zijn be
schikbaar via Prisma Beveiliging als hier aan
leiding toe is.

•  Iedere camera kent zijn eigen detectiege
bied. Alleen beweging binnen dit gebied 
zorgt voor een doormelding. Op deze wijze 
kunnen we voorkomen dat beweging op 
bijvoorbeeld een fietspad dat vlak langs het 
bouwproject loopt tot detectie leidt. De in
stellingen voor dit detectiegebied worden bij 
aanvang van het project gemaakt.            >>

 

VOORBEELD VAN EEN INGEREGELD 
DETECTIEPATROON
Beweging binnen de blauwe zone 
activeert het alarm (deze blauwe 
zone is alleen zichtbaar bij het 
inregelen door Prisma Beveiliging).

 Prisma Beveiliging maakt gebruik 
van meerdere types camera 
waaronder warmtebeeldcamera’s 
op locaties waar weinig tot geen 
licht aanwezig is. 



Prisma Beveiliging 

Stammerkamp 19

1112 VE  Diemen 

(Industrieterrein Stammerdijk)

T  +31 (0)20 - 416 50 20

E  info@prismabeveiliging.nl 

I  www.prismabeveiliging.nl
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WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN (HOOFD)AANNEMER?
•  Bij aanvang van het project wordt er door Prisma Beveiliging een 

opleverformulier aangereikt waarop de aannemer werktijden, waar
schuwingsadressen en de opvolgingsdienst kenbaar maakt. Pas nadat 
het formulier voorzien van een door een geautoriseerde medewer
ker van de aannemer is ondertekend kan het systeem in bedrijf wor
den gesteld. Hiertoe volgt de meldkamer op aanwijzing van Prisma 
Beveili ging het zogenaamde opvolgingsprotocol in.

•  De aannemer is verantwoordelijk voor het opgeven van de werktij
den. Indien afwijkende werktijden van toepassing zijn bijvoorbeeld 
in geval van overwerk of werk in het weekend dan dient dit voor 
14:00 uur ’s middags te worden aangemeld. U kunt de aanpassing 
van werktijden mailen naar: administratie@spykesecurity.nl of bel 
het telefoonnummer dat op de PRpas staat.

  Let op; indien er onnodig meldingen ontstaan omdat overwerk niet 
is aangemeld kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

•  Niet op elke bouwplaats bestaat de mogelijkheid om een separaat 
stroomnetwerk aan te leggen voor het camerasysteem. Het risico is 
hierbij aanwezig dat bij het beëindigen van de werkzaamheden stroom 
wordt afgeschakeld. De aannemer is er verantwoordelijk voor dat de 
230V voorzieningen voor de aangesloten camera’s en randapparatuur 
zoals bijvoorbeeld de routers i.v.m. de internetverbinding in bedrijf zijn.

•  De aannemer is er verantwoordelijk voor om het vrije zicht voor de  
camera’s te garanderen. Indien er tijdens de bouwfases aanleiding is 
om camera’s te verplaatsen dan dient de aannemer dit tijdig door te 
geven zodat Prisma Beveiliging de nodige aanpassing dan wel ver
plaatsingen kan doorvoeren.

•  Het is de aannemer toegestaan om periodiek de lenzen van de came
ra’s schoon te maken om er voor te zorgen dat het beeld acceptabel 
is. Dit kan eventueel op aanwijzing van de meldkamer dan wel van 
Prisma Beveiliging. Het schoonmaken betreft een simpele handeling 
waarbij met een iets vochtig doek de lens wordt schoongemaakt.

Niet op elke bouwplaats bestaat de mogelijkheid om een separaat 230V
netwerk aan te leggen voor het camerasysteem. Het risico is hierbij aan
wezig dat bij het beëindigen van de werkzaamheden stroom wordt 
afgeschakeld. De aannemer is er verantwoordelijk voor dat de 230V 
voorzieningen voor de aangesloten camera’s en randap paratuur zoals 
bijvoorbeeld de routers i.v.m. de internetverbinding in bedrijf zijn.
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