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Verzekeringsmaatschappijen 
stellen steeds hogere eisen 
op het vlak van beveiliging. 
Cobra Technology uit Erpe-
Mere integreert verschillende 
bestaande en nieuwe syste-
men om de beveiliging te opti-
maliseren, zowel voor parti-
culieren als voor bedrijven.

“De beveiligingsmarkt is al 
decennialang een groeiende 
markt”, zegt Hans Rottiers, 
CEO van Cobra Technology, 
die al bijna 30 jaar actief is in 
de sector. “Wel is er een con-
stante evolutie merkbaar 
en daar moet je als aanbie-
der aandacht voor hebben. 
Zo lag de focus aanvanke-
lijk op branddetectie, later 
verschoof die naar inbraak-
beveiliging. Tegenwoordig 
hebben de klanten meer en 
meer oog voor camera's en 
toegangscontrole. Ook moet 

elke technologie nu bedien-
baar zijn via de smartphone.”

Optimaliseren van 
de beveiliging

Cobra Technology profileert 
zich als een systeemintegra-
tor van beveiligingsinstallaties, 
zowel voor particulieren als 
voor bedrijven. “We bekijken 
welke technologie al aanwezig 
is en koppelen die met nieuwe 
systemen om zo de beveiliging 
te optimaliseren”, zegt Hans 
Rottiers. “Het is bijvoorbeeld 
interessant om branddetec-
tie te verbinden met de toe-
gangscontrole en camerabe-
waking. Van zodra het systeem 
een brand ontdekt, wordt de 
toegangscontrole open gezet 
zodat de aanwezigen zich zo 
snel mogelijk in veiligheid 
kunnen brengen. De came-
ra's schakelen op dat moment 
over naar hoge resolutie.”

Het klantenbestand van Cobra 
Technology bevat enkele 
opvallende namen. Het bedrijf 
is al tien jaar kind aan huis bij 
Plopsaland. De samenwer-
king met Hogeschool Odisee 
duurt zelfs al dubbel zo lang. 

“Recent hebben we daar een 
parkeersysteem gebaseerd op 
nummerplaatherkenning geïn-
stalleerd”, vertelt Hans Rottiers.

Persoonlijke relatie

Bij Cobra Technology kiest 
men bewust voor een focus op 
de kerncompetenties. Voor de 
bekabeling en de plaatsing van 
randapparatuur zoals automa-
tische poorten en slagbomen 
doet het bedrijf een beroep op 
onderaannemers. Het bedrijf 
telt momenteel een 17-tal 
vaste medewerkers, maar Hans 
Rottiers is op zoek naar enkele 
geschoolde techniekers om 
het team verder aan te vullen.

Naar de toekomst toe wil Hans 
Rottiers verder blijven inzet-
ten op kwaliteit en service. “We 
zweren bij een persoonlijke 
relatie met elk van onze klan-
ten. Sommigen worden zelfs 
echte vrienden”, vertelt hij. 
“Daarnaast willen we de trein 
van de digitalisering niet mis-
sen. Momenteel investeren we 
in de uitbouw van de helpdesk 
om het gebruiksgemak van de 
klanten te verhogen.” ����������
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30 JAAR ERVARING IN INTEGRATIE 
VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds hogere 
eisen op het vlak van beveiliging. Cobra Technology 

uit Erpe-Mere integreert verschillende bestaande en 
nieuwe systemen om de beveiliging te optimaliseren, 

zowel voor particulieren als voor bedrijven.
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