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D’tral,
uw beveiliging in goede handen
D’tral werd opgericht in 1973 door de familie Landmesser. Met zijn 40 jaar ervaring inzake beveiliging van woningen en bedrijfspanden is
D’tral één van de oudste firma’s in de sector. D’tral is gespecialiseerd in de installatie van zowel alarm- en CCTV-installaties, toegangscontrole- en branddetectiesystemen als parlofonie. In 1998 kwam de leiding van het bedrijf in handen van Paul Motmans. Vandaag is D’tral een
gevestigde waarde in de beveiligingssector, ook dankzij de medewerkers die samen met Paul Motmans al bijna 15 jaar een onberispelijke
dienstverlening aanbieden. Onlangs gaf Paul het roer door aan zijn zoon Vincent, die 10 jaar voor de Diamond Security Company heeft gewerkt waar hij opklom tot Operations Manager. Een gesprek met de nieuwe zaakvoerder:
Hoe kwam jullie relatie met de Joodse gemeenschap tot stand?
Vincent Motmans: Mijn vader Paul werkte destijds bij POSA, een speciale eenheid van de toenmalige Rijkswacht. Tezelfdertijd was hij Belgisch kampioen karate. Hij werd door Maccabi aangetrokken om er les
te geven. Op die manier kwam hij als vanzelf in contact met de Joodse
gemeenschap. Van daaruit is alles eigenlijk gegroeid. Talrijke Joodse diamantairs kwamen bij hem om raad in verband met beveiliging en veiligheid. Uiteindelijk verliet vader POSA en tekende hij o.a. de hele beveiliging voor het diamantkwartier uit. Ook vandaag is hij nog steeds actief
met het perfectioneren van veiligheidsinfrastructuren. Positieve rapporten van United Nations en Global Witness voor het Kimberly Process
getuigen van zijn vakkennis en het vertrouwen van de internationale
gemeenschap.
Wat maakt jullie zo speciaal in vergelijking met anderen in deze sector?
Vincent Motmans: Bij ons staat de klant centraal. Waarden zoals eerlijkheid, vertrouwen en servicegerichtheid staan hoog op onze prioriteitenlijst. Wij werken enkel met hoogwaardige materialen van degelijke,
betrouwbare fabrikanten. Wij hechten veel belang aan een goede dienstna-verkoop. En in geval van problemen garanderen wij een uiterst korte
interventietijd. Dat is de reden waarom onze klanten zo tevreden zijn.
Ons streven naar kwaliteit resulteerde in 2004 in de toekenning van het
INCERT-certificaat. Dat is hét waarmerk voor kwalitatief hoogstaande
elektronische inbraakbeveiliging. Voortdurend zijn wij op zoek naar
nieuwe technologieën en scholen wij onze medewerkers bij. Sinds kort is
D’tral bijvoorbeeld ook erkend installateur van SDNA (nvdr, synthetisch
DNA) om inbraken en diefstallen te voorkomen.

jOODS Actueel

Welke boodschap wilt u nog geven aan mensen die jullie nog niet
kennen?
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Vincent Motmans: Eerst en vooral willen wij de Joodse gemeenschap
danken voor het jarenlange vertrouwen dat zij ons schenken. Degenen
die ons nog niet kennen en die graag meer informatie wensen in verband met doeltreffende bewakings- en veiligheidssystemen, mogen ons
steeds contacteren. Graag helpt ons team hen met de grootste zorg verder.
www.dtral.be

