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JP Techniek zorgt voor rust en veiligheid 

 

Gerald Kranendonk directeur/eigenaar van het in Krimpen aan den IJssel 

gevestigde JP Techniek is alweer een flink aantal jaren lid van de Businessclub van 

vv Lekkerkerk. “Met veel plezier”, zegt hij. “Alleen lukt het me maar mondjesmaat 

om mijn gezicht te laten zien tijdens de jaarlijkse meeting. Ja, dat heeft alles te 

maken met de dagelijkse drukte binnen mijn bedrijf.” 

JP Techniek geldt op het vlak van de beveiligingstechniek als een gewaardeerd partner voor 

zowel particulieren als bedrijven, stichtingen en verenigingen. “Dat we veelgevraagd zijn heeft 

alles te maken met de combinatie van kwaliteit  van onze diensten en producten én het 

persoonlijke maatwerk dat we leveren”, vertelt Gerald Kranendonk. “Wanneer een beroep op 

onze expertise wordt gedaan, dan nemen we eerst de situatie ter plekke op en komen we met 

beveiligingsaanbevelingen die exact beantwoorden aan de wensen en behoeften van de klant. 

Het kan gaan om een eenvoudig concept tot aan zeer geavanceerde systemen. JP Techniek is 

lid van de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven en daarmee geaccepteerd door alle 

verzekeringsmaatschappijen. Ons vier man grote medewerkersteam is daarnaast uitgebreid 

gescreend en beschikt over hoogwaardige up do date kennis op het  vlak van 

beveiligingstechniek.” 

De kennis en kunde van JP Techniek wordt ingezet voor advisering en plaatsing van 

beveiligingsinstallaties voor woonhuizen, bedrijfsgebouwen, verenigingsgebouwen – 

waaronder het clubhuis van vv Lekkerkerk!- winkels en scholen.  

“Je ziet de behoefte aan adequate beveiligingssystemen de laatste jaren sterk toenemen, zeker 

óók in de particuliere sector”, weet Gerald Kranendonk. “Mensen ervaren dat de criminaliteit 

toeneemt en voelen zich in hun veiligheidsgevoel aangetast, reden waarom ze een hoger 

veiligheidsniveau in hun woning willen creëren. Wij ontzorgen hen daarbij met volledig 

maatwerk. We plaatsen niet alleen het best mogelijke systeem, maar brengen – minstens zo 

belangrijk- rust.” 
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Het dienstenpakket van JP Techniek is even breed als diep. Het bedrijf adviseert, levert en 

onderhoud een breed scala aan beveiligingsinstallaties zoals: inbraakbeveiligingssystemen, 

bouwkundige beveiliging, mistbeveiliging, kluizen, brandbeveiliging- en 

ontruimingsinstallaties, camerabewakingssystemen en toegangscontrolesystemen.  

Gerald Kranendonk beseft dat er veel concurrentie is in de branche waarin JP Techniek actief 

is. “Er zijn grote aanbieders die klanten lokken met aanbiedingen die aantrekkelijk ogen, 

maar verschillende addertjes onder het gras bevatten. Daar gaan wij niet in mee. Integendeel. 

JP Techniek houdt van serieus en transparant en werkt vanuit één belang: dat van de klant. 

Dat is misschien wel dé verklaring waarom ik me zo weinig laat zien bij de Businessclub van 

vv Lekkerkerk, ha ha! Ik heb het simpelweg te druk met de zaak!” 
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