
 

 

   

W

Actie Veilig Ondernemen Nederland regeling
 

 
Geachte relatie,  
 

In het kader van de Week van de Veiligheid biedt de Veilig Ondernemen Nederland 
regeling (VON regeling) de mogelijkheid 

te verzorgen voor geïnteresseerde ondernemers.
 
 

Week van de Veiligheid - 7 t
Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden

7 tot en met 12 oktober. Doel van de week is het thema veiligheid extra onder de 
aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden 

voor de deur is week 41 daarvoor het aangewezen moment. De ervaring leert dat juist 
in de wintermaanden de criminaliteit 

Branche- en koepelorganisat
organiseren in de Week van de Veiligheid een breed scala aan activiteiten om 
ondernemers en burgers te stimuleren met het thema veiligheid aan de slag te gaan. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie onde
 

 
Actie VON regeling 
Bent u lid van een ondernemersvereniging of heeft u zich georganiseerd met 

meerdere ondernemers en bent u 
regeling dan kunnen wij voor u en uw collega ondernemers een

informatiebijeenkomst over de VON regeling verzorgen.
datum, tijdstip en locatie worden afgesproken waar wij u en uw collega
volledig kunnen informeren over de mogelijkheden van de VON regeling

 
In geval u interesse heeft in 

opnemen middels e-mail (inf
 
 

Veilig Ondernemen Neder
De VON regeling is een initiatief van ondernemer

security branche. In navolging op de voormalige VKB regeling, zoals die tot
2012 van toepassing was, hebben meerdere ondernemers die actief zijn in de 

Nederlandse safety & security branche zich verenigd om 
mogelijkheid te bieden om de veiligheid in hun bedrijfsvoering te bevorderen.
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Week van de Veiligheid 
 

Veilig Ondernemen Nederland regeling

In het kader van de Week van de Veiligheid biedt de Veilig Ondernemen Nederland 
regeling (VON regeling) de mogelijkheid om een vrijblijvende introductiebijeenkomst 

te verzorgen voor geïnteresseerde ondernemers. 

7 t/m 12 oktober 2013 
Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden

. Doel van de week is het thema veiligheid extra onder de 
aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en 

en als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden 

voor de deur is week 41 daarvoor het aangewezen moment. De ervaring leert dat juist 
in de wintermaanden de criminaliteit -en het overvalgeweld in het bijzonder

en koepelorganisaties in tal van sectoren, gemeenten, politie en OM 
organiseren in de Week van de Veiligheid een breed scala aan activiteiten om 
ondernemers en burgers te stimuleren met het thema veiligheid aan de slag te gaan. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt de Week van de Veiligheid.

ondernemersvereniging of heeft u zich georganiseerd met 

meerdere ondernemers en bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden van de 
regeling dan kunnen wij voor u en uw collega ondernemers een vrijblijvende

er de VON regeling verzorgen. In samenspraak kan een 
datum, tijdstip en locatie worden afgesproken waar wij u en uw collega

informeren over de mogelijkheden van de VON regeling

 de actie van de VON regeling dan kunt

fo@vkbadvies.nl) of telefoon (088 888 2

rland regeling 
De VON regeling is een initiatief van ondernemers uit de Nederlandse 

ecurity branche. In navolging op de voormalige VKB regeling, zoals die tot
, hebben meerdere ondernemers die actief zijn in de 

ecurity branche zich verenigd om ondernemend Nederland de 
mogelijkheid te bieden om de veiligheid in hun bedrijfsvoering te bevorderen.

 

Veilig Ondernemen Nederland regeling  

In het kader van de Week van de Veiligheid biedt de Veilig Ondernemen Nederland 
om een vrijblijvende introductiebijeenkomst 

Elk jaar wordt in week 41 de nationale Week van de Veiligheid gehouden, dit jaar van 
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De aanbieders van de VON regeling bieden iedere ondernemer in Nederland de 
mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling, waarbij ondernemers tegen 
sterk gereduceerde tarieven de mogelijkheid hebben om diverse pakketten aan 

veiligheidsmaatregelen te implementeren in hun bedrijfsvoering. Hierbij moet worden 
gedacht aan maatregelen voor camerasystemen, intercomsystemen, brandveiligheid, 

safety & security trainingen, inbraak- en overvalpreventie, enzovoort. 
 
De samenwerkende ondernemers die vorm geven aan de VON regeling zijn van 

mening dat middels deze regeling ondernemend Nederland de mogelijkheid wordt 
geboden om op eenvoudige wijze en tegen interessante tarieven een veiligere 

werkomgeving te realiseren. Daarom ook is er voor gekozen om de VON regeling voor 
iedere ondernemer in Nederland beschikbaar te stellen. De enige vereiste om gebruik 
te maken van de VON regeling is een actuele inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel. 
 

 
Voor vragen of aanvullende informatie over de VON regeling kunt u kijken op 

WWW.VKBADVIES.NL 

 

 
Contactgegevens VON regeling 
 

W www.vkbadvies.nl 

E info@vkbadvies.nl 
T 088 888 21 42 
F 088 888 21 00 
 

VKBadvies.nl is onderdeel van Security Projects 

 

 


