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WIE IS VAN LENTE
SYSTEEMINTEGRATIE?
Van Lente heeft een rijk verleden in de elektrotechniek en industriële 
automatisering. Al meer dan 85 jaar houdt Van Lente zich bezig met het 
ontwerpen, realiseren en onderhouden van duurzame en complete  
technische oplossingen op het gebied van industriële automatisering, 
gebouwautomatisering (Meet & Regeltechniek), elektrotechnische instal-
laties, brandmeld- en beveiligingssystemen.
 
Met passie voor ons vak verdiepen wij ons in de processen van onze  
klanten en durven we een tikkeltje eigenwijs te zijn, waardoor we  
integrale systemen weten te bieden die de standaard overstijgen.

AFDELING BEVEILIGING
Van Lente is een erkend beveiligingsbedrijf, zowel voor brandmeld- 
als inbraakinstallaties. Met tientallen jaren ervaring installeren en 
onderhouden wij uw beveiligingsinstallaties. Door samen met u te 
denken en samen te doen, komen wij tot het gewenste eindresultaat. 

MOTTO
Onder ons motto “Samen Denken, Samen Doen” werken we nauw samen 
met onze klant en willen we er samen vol voor gaan. Samenwerken op basis 
van vertrouwen. Iedere klant is uniek en onze betrokken medewerkers zoeken 
altijd naar de optimale oplossing voor een specifieke situatie. Geen eenheids- 
oplossingen, maar kwaliteit in maatwerk. Als organisatie hebben we het voor- 
recht dat we veel vaste klanten hebben die trouw zijn en blijven. Regelmatig laten 
klanten ons weten, dat zij zich herkennen in ons motto en dit terugzien in ons werk. 
Zij waarderen het, dat wij onze belofte ook echt waarmaken!

CERTIFICERING
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BRANDMELDINSTALLATIES

CAMERABEVEILIGING

Veiligheid voor mens en gebouw

Bescherm gebouwen en objecten

Brandmeldinstallaties zijn onmisbaar in het automatisch 
ontdekken van brand en het in gang zetten van acties om  
erger te voorkomen. 

Niet alleen zorgen ze voor alarmering, ook sturen ze essentiële  
beveiligingsintallaties aan, zoals ontruiming. Een juist ontwerp, PvE,  
gedegen installatie en onderhoud zijn daarom een must.

De normen voor brandmeldinstallaties in de gebouwde omgeving 
liggen hoog. Terecht, want vanuit veiligheid voor mens, gebouw en 
verzekering, valt er heel wat te verliezen tijdens een brand. 

Het is vooraf belangrijk om te weten wat u van een camera- 
systeem verwacht. Is dit observeren, herkennen of identificeren?

Een camerabewakingssysteem geeft u veel inzicht. Is er bijvoorbeeld 
ingebroken in uw bedrijfspand? Dan kunt u met behulp van een  
camerasysteem eenvoudig gebeurtenissen achterhalen. Maar een  
camerasysteem werkt ook preventief. Het kan inbrekers afschrikken.  
De tijd dat camerabewaking slechts als observatiesysteem werd  
ingezet, ligt ver achter ons. Tegenwoordig passen we intelligente 
camera’s met hoge resolutie toe en koppelen we deze aan diverse 
management tools. Dankzij IP-camera’s heeft u altijd en overal toegang 
tot de beelden van uw camerabewaking, waardoor er geen fysieke 
beperkingen meer zijn.
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INBRAAKBEVEILIGING

TOEGANGSCONTROLE

Geen ongewenst bezoek

Veiligheid voor mens en gebouw

Elke situatie verdient speciale aandacht en een goed doordacht 
(maatwerk) inbraakbeveiligingssysteem. Om de efficiëntie van  
het systeem te vergroten kijkt Van Lente ook naar de organisa- 
torische, bouwkundige en elektrotechnische aspecten.

Wij adviseren u om eerst goed naar de inbraakrisico’s te kijken en op  
basis daarvan te bepalen welk maatwerk inbraaksysteem het best  
aansluit bij uw situatie.  Van Lente hanteert VRKI 2.0 en kent de eisen  
van verzekeraars. Samen stellen wij een gedegen beveiligingsplan op, 
waarin we goed kijken naar randvoorwaarden en belangen. Daar waar 
het voor de één van belang is dat een verzekering uitbetaalt, is het  
voor een ander van belang dat bijvoorbeeld de kennisintensieve  
producten veilig worden gesteld. 

U wilt niet dat iedereen zomaar toegang heeft tot uw 
gebouwen of bepaalde ruimten. Met eventuele  veilig-
heidsrisico’s voor ogen, ontwerpt en realiseert Van Lente 
toegangscontrole systemen op maat. 

Toegangsbeheer geeft u controle over en inzicht in bezoekers- 
stromen en sluit onbevoegde mensen buiten. Dat is veilig. Met 
bijvoorbeeld een toegangspas, taglezer of codeslot bepaalt u zelf;  
wie  - waar - wanneer, mag zijn. Toegangscontrolesystemen kunnen 
ook integraal gekoppeld worden aan uw werktijdregistratie of 
parkeerbeheersysteem.
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KENNIS & ERVARING 

+ Uw optimale veiligheid gewaarborgd 

+ Gegarandeerde adequate aanpak

+ Zekerheid van een betrouwbare 
installatie

SPECIALIST IN 
VERSCHILLENDE 
MARKTSEGMENTEN
We hebben naam gemaakt in de verschillende marktsegmenten en  
kennen de uitdagingen van diverse branches, waaronder:

PARTNERS
Wij gaan geen merk uit de weg, maar door focus aan te brengen op een aantal 
merken vergroten wij onze expertise. Door gedegen kennis in huis te hebben, 
kunnen wij zelf de installaties programmeren en inbedrijfstellen, zonder daarbij  
afhankelijk te zijn van de kennis en expertise van onze partners. Van Lente werkt 
veel met Honeywell, Siemens, Aritech en Hertek.

+ Zorg
+ Scholen
+ Distributiecentra

+ Industrie
+ Overheid
+ Hotels

+ Kantoren
+ Detailhandel



Van Lente Systeemintegratie B.V.

vestigingen   

Herfordstraat 5, 7418EX Deventer tel 0570 - 63 12 18 mail beveiliging@vanlente.nl

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk tel 0182 - 30 08 74 
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AL 85 JAAR  
DE KRACHT 
VAN KENNIS  
& ERVARING

ZEKERHEID VAN ERVARING
Cor de Best, directeur van Van Lente : “als hoogwaardig 
dienstverlener binnen de industriële automatisering, 
gebouwautomatisering en beveiliging helpen wij onze 
klanten van ideevorming tot oplevering. Of dit nu is 
voor een project of ter ondersteuning van de technische 
dienst (24/7) en service of onderhoud. 

Wij ondersteunen onze klanten graag op alle gebieden 
waar onze expertise ligt. Wij zijn o.a. actief in de volgende 
segmenten: de maakindustrie, food & feed industrie, 
zorg, distributiecentra, scholen en kantoren.”

HEEFT U INTERESSE IN
EEN PASSEND ADVIES? 

Maak dan vrijblijvend een afspraak 
met één van onze adviseurs.

1933 Opgericht
Van Lente Elektrotechniek B.V. 
in Gorssel
Focus op boerderijen en 
fabrieksinstallaties

Gebouwgebonden installaties 1955

1989 Verhuizing naar Deventer

Start brandmeldinstallaties 2010

2012 Wijziging naam:
Van Lente Systeemintegratie

Meet & Regeltechniek
in Reeuwijk

2015

2018 85-jarig bestaan

Uitbreiding klantenteam
Noord Nederland

2021


