
Met een veilig 
gevoel voluit 
trainen, 24/7
Voor meer veiligheid en een betere klantbeleving koos 
GYMONE de Securitas Fitness Solution

Klantengetuigenis - GYMONE

Een fitness moet veilig voelen en zijn
De receptie van GYMONE is slechts bemand van 9u tot 16u, 
waardoor klanten soms alleen in de fitness zijn. En vaak is 
de studio zelfs helemaal leeg. Voor GYMONE is het van het 
grootste belang dat hun premium imago behouden blijft en 
dat leden na een training vertrekken met een goed gevoel. 
Daarom willen ze een effectieve, kostefficiënte oplossing 
waarmee

Klant- en medewerkersbeleving in een fitnesszaak
GYMONE is een 24/7-fitness waar leden dag en nacht kunnen trainen. GYMONE biedt naast premium 
fitnesstoestellen ook groepslessen en verschillende personal trainers. Omdat de studio 24/7 geopend is, 
zijn leden of personal trainers vaak helemaal alleen aan de slag. Dankzij Securitas Fitness Solution voelen 
ze zich ook op de onmogelijkste uren helemaal veilig zodat ze voluit voor hun training kunnen gaan.

“GYMONE koos Securitas als partner omwille van hun 
betrouwbare en kostefficiënte beveiliging op afstand. 
Zo voelen hun leden zich ook na 16u en ’s nachts, als er 
geen medewerkers meer zijn, veilig en zijn ze ook effectief 
beschermd.”

1. hun klanten zich altijd veilig voelen en veilig zijn
2. hun premium materiaal en de studio beschermd 

zijn, ook op onbemande momenten
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Veiligheidsgevoel 
en effectieve 
beveiliging

GYMONE is nu gerust dat al hun fitnessklanten 
beschermd zijn, net als hun investeringen 
in materiaal en locatie. Dat Securitas een 
overkoepelend expertenoog in het zeil houdt over 
hun security, zorgt voor gemoedsrust.

Securitas Fitness Solution biedt veiligheidsgevoel 
én effectieve beveiliging - zonder grote financiële 
investeringen.

Net als elke andere Securitas oplossing 
biedt dit maatwerk een unieke combinatie van 
mensen, technologie en beveiligingsdiensten:

1. Camerabewaking 

Securitas biedt 
beveiligings-
oplossingen op 
maat. In functie van 
je specifieke noden 
plaatsen we de beste 
camerabewaking.

2. Paniekknop

Klanten en 
medewerkers kunnen 
via de makkelijk 
bereikbare paniekknop 
zelf een alarmsignaal 
uitsturen.

3. Verbinding met de 
Securitas meldkamer

Camera’s en 
paniekknoppen zijn 
rechtstreeks verbonden 
met de meldkamer. Zo 
kunnen de operatoren 
onmiddellijk reageren, 
de situatie evalueren 
en de juiste acties 
ondernemen.

4. Mobiele patrouille

Indien nodig sturen 
de operatoren een 
mobiele patrouille. En 
dankzij het grootste 
patrouillenetwerk 
van België zijn die 
razendsnel ter plaatse.

Beveiliging van een fitness
Samen met de Securitas experten zocht GYMONE precies uit wat hun risico’s waren, hun 
noden en doelstellingen. Op basis daarvan kozen ze een oplossing op maat. Die beschermt 
hun investering ook tijdens onbemande periodes tegen vandalisme, diefstal en inbraak. En hun 
leden en medewerkers tegen intimidatie, agressie en medische noodgevallen.
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Ontvang nu gratis advies, helemaal 
op maat van jouw fitnesszaak: 


