Gratis veiligheidsscan voor horecabedrijven
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Horecaondernemers met minder dan 50 fte’s (Ook niet-KHN leden) kunnen vanaf maandag 1 juni tot uiterlijk 15
november 2015 meedoen aan de actie Veilige Horeca 2015. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) start deze actie
met ondersteuning van diverse partners in de strijd tegen overvallen, diefstal, inbraak en agressie.

Ondernemers die meedoen krijgen eerst een gratis veiligheidsscan in hun horecabedrijf. Na deze scan
ontvangen horecaondernemers een adviesrapport waarmee zij bij de branchevereniging 75% tegemoetkoming
ontvangen tot maximaal 3000 euro op de door KHN geselecteerde veiligheidsproducten. Hoe werkt het? Voor
de gratis veiligheidsscan komt een veiligheidsadviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) bij de horecaondernemers langs in het horecabedrijf. Hij gaat na in hoeverre het horecabedrijf
veilig is en geeft in een rapport advies of er bouwkundige, elektronische, digitale of organisatorische
aanpassingen nodig zijn. Op basis van dit advies kan de ondernemer bij KHN veiligheidsproducten bestellen.
Dat zijn pinautomaten, een camerasysteem, kluizen of een vals gelddetectoren. Allemaal maatregelen die
naast de preventieve werking zorgen voor meer veiligheid in de horecabedrijven. Samenwerken aan veiligheid
De impact van bijvoorbeeld een overval, inbraak of interne fraude op ondernemers is groot. Naast de financiële
schade, is ook de emotionele schade voor medewerkers, aanwezige gasten en de horecaondernemers zelf
groot. Daarom zet KHN al jaren in op ondersteuning van horecaondernemers door voorlichting te geven en
wordt geïnvesteerd in de samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en ministerie van Veiligheid en
Justitie. Veel van de acties die KHN de afgelopen jaren heeft georganiseerd, bijvoorbeeld ruim 50
overvaltrainingen in 2013 en 2014, zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van de minister van Veiligheid en
Justitie. Ook de actie Veilige Horeca 2015 is mogelijk gemaakt door een subsidie van de minister van
Veiligheid en Justitie. Veilige Horeca 2015 staat open voor zowel leden als niet-leden van branchevereniging
KHN. Meer informatie: www.khn.nl/veiligehoreca2015
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