
Kwaliteit in  
 brandbeveiliging

winkels zara amsterdam en den haag

Project 13.421



klant 

plaats

type bouw

omvang

gevarenklasse 

voorschriften

type beveiligingen

looptijd

aanneemsom

Zara, onderdeel van Inditex

Wagenstraat, Den Haag

Winkelpand

4 verdiepingsvloeren, totaal 5.000 m2

OH3

NEN - EN 12845 + A2 + NEN 1073

- Sprinkler installatie OH3

- Brandmeldinstallatie op basis van volledige 

bewaking middels rookmelders en een 

aspiratiesysteem

20 september - 20 november 2013

€70.000,–
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Zara, onderdeel van Inditex

Kalverstaat, Amsterdam

Monumentaal winkelpand / Retail

7 verdiepingsvloeren, totaal 10.000 m2

OH3

NEN - EN 12845 + A2 + NEN 1073

- Sprinkler installatie OH3

- Brandmeldinstallatie op basis van volledige 

bewaking middels rookmelders en een 

aspiratiesysteem

15 augustus - 15 oktober 2013

€100.000,–

Zara is een van de vooraanstaande bedrijven binnen de internationale 

modewereld met een breed netwerk van eigen winkels waar design, 

productie, distributie en verkoop samen komen. Over de gehele 

wereld worden Zara winkels geopend waarbij de Spaanse installateur 

Prosegur de installatiewerken verzorgt. Voor de nieuwe winkels in hartje 

Amsterdam en Den Haag heeft Prosegur Kemkens Brandbeveiliging 

gevraagd om in samenwerking de sprinklerinstallaties certificeerbaar 

op te leveren. Noodzakelijk was een strakke planning en goede 

samenwerking. Beide projecten zijn in de gestelde termijn opgeleverd.

Dear Gerd and Thijs,

We would like to thank you for the way your company picked up the 

projects for Prosegur in the Zara shops in the city centre of Den Haag 

and the Kalverstraat in Amsterdam. The complexity for these projects 

was very high.

•	 Schedule was very tight,

•	 Languages on-site we’re various,

•	 Accessibility and logistics in both city centre’s we’re 

challenging,

•	 A high finishing standard is required in Zara shops,  

Taking in account that over 20 different parties we’re working day 

and night in the shops, we’d like to compliment you and your workers 

with the results. Both shops are certified and opened in time. In all 

aspects we think you succeeded in keeping up the expectations of 

Prosegur and our client Inditex. We are willing to recommend you for 

all coming projects in the area. 

With Kind regards,

 Ida Álvarez Domínguez

 Coordinador de Proyectos Den Haag

  Sinisa Novkovic

 Coordinador de Proyectos Amsterdam

Reactie opdrachtgever
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