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Waarom Centurion?

Centurion is al ruim 10 jaar een stabiele partner op het gebied van 

chau�eursdiensten en beveiliging. Wij bieden een ruime diversiteit aan 

beveiligingsdiensten: van winkelbeveiliging tot alarmopvolging. Wij 

staan dan ook voor expertise en betrouwbaarheid, wij maken waar wat 

we beloven. Dit danken wij met name aan onze enthousiaste 

medewerkers die perfect op elkaar ingespeeld zijn. Wij handelen 

e�ectief in iedere situatie. Centurion: professioneel, ervaren en 

betrouwbaar!   

Chauffeursdiensten

Onze gediplomeerde directiechau�eurs brengen u naar uw afspraken zoals u 

van een chau�eur verwacht. Het Flexteam begeleidt u als uw rit meer 

aandacht voor uw veiligheid vereist. Alles wordt vooraf goed gepland zodat 

gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Onze beveiligers handelen 

volgens vaste protocollen en zijn goed getraind. Wist u dat wij beschikken 

over een B7 gepantserde BMW? B7 staat voor het hoogste niveau van 

bepantsering. Deze auto’s worden ook door de afdeling persoonsbeveiliging 

van de politie gebruikt.

Beveiliging

Of het nu gaat om het beveiligen van uw object of om de beveiliging van uw 

evenement, iedere situatie is anders. Daarom verdient ook iedere situatie 

een andere aanpak. Dankzij de kennis en ervaring van onze beveiligers 

leveren wij beveiliging op maat. Wij analyseren de situatie en stellen een 

beveiligingsplan op. Aan de hand daarvan voorzien we u van e�ciënte 

oplossingen door onder andere betrouwbare ervaren beveiligers in te 

zetten, in combinatie met moderne technieken.  

     

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in onze beveiligings-

diensten? Vraag gerust geheel vrijblijvend 

meer informatie aan. Dit kan telefonisch en 

per mail, of kijk even op onze website! 

www.centurioncd.nl
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