programma

FamilySafe

“ Uw levensstijl en gemoedsrust staan centraal en wij
zorgen dat er harmonie en balans is rond uw veiligheid. ”

Wij hebben onze ervaring opgedaan bij speciale
eenheden van de Nederlandse overheid en waren
onder andere belast met het waken over de veiligheid
van regeringsleiders en leden van het Koninklijk
Huis.

Wij zijn

Waar veiligheid de hoogste prioriteit heeft zijn de thema’s
privacy, discretie en oog voor detail cruciaal. Ons werk is
uitdagend en vraagt om sterke sociale en
communicatieve vaardigheden. Onze expertise hebben
wij vertaald naar veiligheidsconcepten voor particulieren.
Wij weten wat nodig is om op subtiele wijze veiligheid en
rust te bieden.

CSO FamilySafe is specifiek ontwikkeld voor
particulieren met een behoefte aan veiligheid maar
daar niet zelf voortdurend aandacht aan willen
besteden.

Het programma

Wij zijn de architect van uw veiligheidsambitie en
voorkomen blinde vlekken en schijnveiligheid. Al uw
veiligheidsvraagstukken nemen wij uit handen. Wij zijn
er op ingericht om uw levensstijl te beschermen zonder
dat u uw privacy of vrijheid verliest.

Uitgangspunten

Discretie
Oog voor detail
Privacy

Onverwachte situaties
Veiligheidsmaatregelen
Onzekerheden & angst
In controle zijn van

Waarom

Omdat u weet dat gemoedsrust
niet vanzelfsprekend is en u
bereid bent te doen wat nodig is
voor u en uw familie om dit te
beschermen.

Doel

Voorkomen, voorbereid zijn en
doorstaan van veiligheidsincidenten
die uw gemoedsrust kunnen
schaden. Zonder hierbij uw
verworven vrijheid te belemmeren.

Effect

Gemoedsrust
Zekerheid
Weerbaarheid

• Families met een generatie

Voor wie

overschrijdend vermogen
• (u) High net worth individual
• Personen met veel exposure
• ….

Uw gemoedsrust staat nu centraal,
u ervaart innerlijk rust, kalmte en
een gevoel van vrijheid. Waarbij
zorgen, spanning, stress en angst
over veiligheid u niet belemmeren.

Resultaat

‘Creating peace of mind’

1.
2.
3.
4.

Onze diensten, 24/7

Beschikbaar en bereikbaarheid
Veiligheidsanalyse
Veiligheid van mens en bezit
Digitale bescherming

Voor onze members zijn wij 24/7 bereikbaar. Tijdens
kantoortijden wordt u altijd direct te woord gestaan
door de adviseur die u is toegewezen en uw situatie
door en door kent.
Onderwerpen zoals veiligheid, verantwoordelijkheden
van derden, veiligheid van scholen of onzekerheden
over veilige gebieden om te reizen, u kunt van alles
bedenken wij zorgen voor de antwoorden.
Buiten kantoortijden houden wij vast aan het principe:
'verlies van gemoed, is direct bellen'. Beter een keer
te veel dan een keer te weinig.

Beschikbaar en
bereikbaarheid

In de gevallen die wij vooraf met u bespreken zorgen
wij dat, indien de situatie dat vraagt, uw adviseur
direct beschikbaar is en naar u toekomt om u bij te
staan tijdens en na het noodgeval. Met deze module
garandeert u zichzelf van ondersteuning op die
momenten dat u dat het hardst nodig hebt.

Om u snel, adequaat en zorgvuldig te ondersteunen
dienen wij u te leren kennen. Dit doen wij in onze
periodieke veiligheidsanalyses.
Hier komen uw voorkeuren naar voren en bepalen we
of de kaders van de dienst nog goed gesteld zijn.
Tevens horen wij graag of er veranderingen aan
zitten te komen of dat er zaken hebben
plaatsgevonden die meer aandacht behoeven.

Periodieke
veiligheidsanalyses

In noodsituaties is het cruciaal om vanaf de eerste
stap de juiste keuzes te maken en dat kan alleen
wanneer we weten wat er speelt in het leven van u
en uw familie.

Met deze module zorgt u voor een optimaal afgestemd
veiligheidsproces rondom de personen van uw familie.
Iedereen heeft een eigen leven met specifieke
kenmerken.
Een respectabele maar kwetsbare leeftijd of juist jong
en op zoek naar risico’s. Dit programma past altijd.
Daarna kijken wij naar het beschermen van uw bezit.
Uw eigendom dient uw bezit te blijven. Wij adviseren
de juiste maatregelen om u veilig in een huis te laten
wonen, uw sieraden te kunnen laten dragen en u
optimaal te kunnen laten genieten van voertuigen of
kunst.

Veiligheid van
mens en bezit

Niet te veel beveiligingsmaatregelen maar ook zeker
niet te weinig. Er zal geen twijfel bestaan tot op welk
niveau u beschermd bent. Alarmopvolging volledig
georganiseerd en periodiek getest. Onderhoud van uw
veiligheidssystemen vinden tijdig plaats en storingen
worden direct verholpen. Niets zo erg dan
schijnveiligheid.

De digitale wereld is niet meer weg te denken in het
functioneren in de realiteit. Kwetsbaarheden liggen
op de loer omdat er niet altijd voldoende kennis is
om uzelf echt te beschermen. Advies van een
specialist die structureel in de gaten houd of uw
digitale omgeving toegankelijk blijft voor diegenen
met de juiste rechten.
Informatie is kracht. Dit geld ook voor criminelen.
Wat is er over u te vinden? Ligt dit in de lijn van
verwachting of is het meer dan u dacht? Hiervoor
monitoren wij het internet voor u op onderwerpen die
u kwetsbaar maken.

Digitale
bescherming

We vragen ons voortdurend af of de aangetroffen
informatie anderen inzicht geeft in uw leefsituatie,
eigendommen, agenda, vermogen of uw momenten
van afwezigheid. Dit is informatie waarop criminelen
kunnen plannen. Op basis van deze informatie
adviseren we de passende maatregelen. Altijd
beschermd op de actualiteit.

FamilySafe
‘Basic’

FamilySafe
‘Reaction’

FamilySafe
‘Exclusive’

FamilySafe
‘Taylored’

• Beschikbaar &
• Beschikbaar &

Bereikbaar module
• Periodieke
veiligheidsanalyses

€ 145,00 p/m

• Beschikbaar &

Bereikbaar module
• Periodieke
veiligheidsanalyses
• Veiligheid mens & bezit

Bereikbaar module
• Periodieke
veiligheidsanalyses
• Veiligheid mens &
bezit
• Digitale bescherming

Volledig afgestemd en
aangepast aan uw
situatie met specifiek
ingerichte diensten
rondom uw familie.

€ 220,00 p/m

€ 270,00 p/m

N.T.B.

Dienst

Crisis- en incident afhandeling

Member

€ 125,00 p/u

incidenteel

Wat

€ 165,00 p/u

Door gebruik te maken van de gegevens uit de periodieke veiligheidsanalyse weten wij bij verlies van
controle gedurende een veiligheidsincident deze controle snel weer terug te pakken door de juiste
beslissingen tijdig te nemen onder tijdsdruk en spanning.

Persoonsgebonden risicobeheersing

€ 115,00 p/u

€ 145,00 p/u

Een afgestemd veiligheidsplan en coördinatie van dreigingen gericht op de persoon. Hiermee adequaat
weerstand kunnen bieden met inachtname van onze uitgangspunten, discretie, oog voor detail en
privacy.

Screening

€ 395,00 p/u

€ 450,00 p/u

Zorg dat u weet wie er in om persoonlijke omgeving werkzaam is. Een screening is een eerste
maatregel die kennis verschaft over de integriteit van uw medewerker.

€ 75,00 p/u

Wilt u veilig en representatief vervoerd worden. Incidenteel of structureel. Met onze executive drivers
zorgen wij dat u deze ambitie zal bereiken. Desgewenst leveren wij tevens een voertuig dat aan uw
voorwaarden voldoet. Dit is een maatwerktraject.

Executive (security) driver, vanaf:

€ 65,00 p/u

Particulier onderzoeker

€ 95,00 p/u

€ 115,00 p/u

Wilt u weten wat de toedracht is van de gebeurtenis? Achtergronden achterhalen van personen of
bedrijven? De vergunde particulier onderzoeker/rechercheur levert u een rapportage met de gewenste
antwoorden. Bij criminele incidenten nemen wij het gehele proces voor u uit handen. Van aangifte tot
terechtzitting.

Consultancy

€ 115,00 p/u

€ 145,00 p/u

Wanneer wij u begeleiden op die momenten die buiten de programs vallen, maakt u gebruik van onze
consultancy uren. Deze uren worden op basis van nacalculatie doorbelast.

Facilitaire ondersteuning

€ 65,00 p/u

€ 85,00 p/u

Alle facilitaire zaken rondom uw familie en leefomgeving kunnen wij organiseren en afhandelen. U
heeft een vast contactpersoon voor alle vragen.

Tarieven voor onze
aanvullende diensten
CSO prijspeil 2019. Tarieven zijn exclusief BTW
en exclusief reis - en verblijfskosten
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