
Bedrijvenpark De President

Hans van Limpt werkte als leidinggevende in de 
beveiligingssystemenbranche. Veertien jaar gele-
den begon hij voor zichzelf met Van Limpt Beveili-
ging & Telecommunicatie. Geen leiding meer ge-
ven, maar lekker zelf op pad, klanten spreken en 
beveiligingssystemen installeren. Minstens vier 
jaar wilde Van Limpt als ZZP’er werken en dan zou 
hij wel weer verder zien. Het liep iets anders. 

Een goede investering
“Het was de bank die me adviseerde te kopen. 
Een goede investering, zeiden ze. Ik woon én werk 
al mijn hele leven in Hoofddorp. Op een andere 
plaats ondernemen was dus geen optie. We zitten 
hier goed. Lekker centraal en goed bereikbaar. Be-
drijvenpark De President trok mij in het bijzonder, 
omdat alles nieuw is en je het pand precies aan 
kunt laten sluiten op je bedrijfswensen.  Maar 
nog belangrijker: het park is kwalitatief zeer 
hoogwaardig en we zijn ervan verzekerd dat dat 
zo blijft. Dit past bij wat wij als bedrijf willen uit-
stralen.”

Goed geregeld
“De bebouwingsregels van Bedrijvenpark De Presi-
dent zijn in grote mate fl exibel, maar ook streng op 
een positieve manier. Zo laden en lossen de vracht-
wagens aan de achterzijde van de gebouwen, waar-
door het straatbeeld aantrekkelijker is. “Wij kozen 
niet voor zelf bouwen, maar kochten ruimte in een 
bedrijfsverzamelgebouw. Het mooie is dat dit ‘ge-
bouw’ uit vijf losse delen bestaat waarover de totaal 
39 units verdeeld zijn. Iedereen heeft zijn eigen en-
tree. De meeste ondernemers hebben één unit tot 
hun beschikking, wij kochten er twee. We hadden 
contact met de makelaar en dat verliep prima. Twee 
jaar na onze aankoop konden we in 2010 het pand 
betrekken en nu is het alsof het nooit anders is ge-
weest.”

Kwaliteit geborgd
“Het is hier prettig werken en de saamhorigheid 
onder de ondernemers is groot. Binnen de park-
managementvereniging vindt constructief over-

leg plaats met alle ondernemers en daarbij orga-
niseren wij geregeld bijeenkomsten, barbecues 
en borrels. Het parkmanagement zorgt ervoor dat 
het park schoon, heel en verzorgd is én blijft. En 
natuurlijk is het park uitermate goed beveiligd”, 
lacht Van Limpt. “Het camerasysteem – dat wij in-
stalleerden - is direct gelinkt met de meldkamer 
van de politie, waardoor er 24/7 topcontrole is op 
het park.”

Van Limpt Beveiliging Testimonial
De kwaliteit van De 
President past bij wat 
wij als bedrijf willen 
uitstralen.
“Ik werkte in eerste instantie vanuit huis. Maar het 
afstemmingsoverleg met de monteurs aan de eettafel 
was niet zo’n succes. Na een half jaar huurde ik mijn 
eerste pand en had ik drie monteurs in dienst. Een paar 
jaar later verhuisden we naar een groter huurpand en 
in 2009 kocht ik dit pand op Bedrijvenpark 
De President. We gingen van 150 m2 naar 400 m2. 
Ideaal. Dit is precies groot genoeg.”

Ton van der Horst - Directeur en eigenaar



Hoofddorp it is!
“Toen ik begon had ik de ambitie om een jaar of 
vier te freewheelen als ZZP’er. Vooral even geen 
zorgen om personeel. Maar goed, het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Een half jaar later had ik 
één monteur in dienst. Omdat in deze branche één 
ei een half ei is - lees: niet winstgevend - nam ik 
nog twee mannen aan. Daarmee was ook de thuis-
werkplek aan de keukentafel verleden tijd. Ik huur-
de mijn eerste pand. Uiteraard in Hoofddorp, want 
hier woon en werk ik al mijn hele leven. Ideaal. Je 
zit heel centraal in Nederland en dus overal dicht-
bij.” 

Nieuw biedt voordelen
“Helaas bleek dit huurpand al snel te klein. Hoewel 
we voornamelijk onderweg zijn en geen magazijn 
hebben, moet er wel een plek zijn waar de mon-
teurs zich moeten kunnen verzamelen en waar we 

de administratie kunnen voeren. Een groter pand 
bood uitkomst. Ook dit keer huurde ik. Tot een jaar 
of zes geleden. Het ging ontzettend goed met Van 
Limpt en de bank adviseerde om te investeren in 
de toekomst door een pand te kopen. De zoektocht 
was kort. Bedrijvenpark De President bood precies 
wat ik zocht. Alles is nieuw. Ook ons pand. We kon-
den het precies maken zoals we wilden. Nog steeds 
ben ik blij met het resultaat.”

Goede match
Een andere reden waarom Van Limpt koos voor De 
President was de uitstraling van het park, zo vertelt 
hij. “Het park straalt in alles kwaliteit uit en dat is 
precies wat wij ook als bedrijf doen. Onze auto’s zijn 
altijd netjes en onze medewerkers zien er verzorgd 
uit. Naast de kwaliteit die we leveren en de BORG-
certificering is dit ons visitekaartje. Reclame maken 
doen we niet. We hebben het van mond-tot-mond-
reclame.”

Hema, UvA en vele andere
Van Limpt Beveiliging & Telecommunicatie levert 
inbraaksystemen, camerabewakingssystemen, toe-
gangscontrolesystemen, branddetectiesystemen, 
intercom en omroepsystemen, huis- en bedrijfstele-
fonie en datanetwerken. Ze werken door heel Ne-
derland en België, vooral  voor bedrijven. Bescheiden 
noemt Hans van Limpt enkele namen. Niet de min-
ste. “Winkelketens Hema en Peek&Cloppenburg, di-
verse musea, de Beeldengalerij in Wageningen, de 
UvA en de zorgorganisatie Ons tweede thuis.” Ook 
voor Bedrijvenpark De President regelen ze de be-
veiliging. Niet alleen op het terrein, maar veel colle-
ga’s op het park maken ook gebruik van hun dien-
sten. 

Dat klinkt allemaal heel voortvarend. Geen last ge-
had van de economische recessie? “Nee, juist niet. 
Door calamiteiten, dreiging en crisis scherpen verze-
keraars hun eisen aan en dat betekent dat er van 
bedrijven meer wordt geëist op het gebied van 
brand- en beveiligingsmaatregelen. Wij werken met 
de nieuwste technieken en zijn door ervaring en 
certificering een zeer betrouwbare partner. De crisis 
heeft ons dus zeker geen windeieren gelegd”, zegt 
Van Limpt ietwat verontschuldigend.

Aanbeveling
Hans van Limpt heeft geen ambities voor de toe-
komst. Dat klinkt wellicht wat passief, maar eigen-
lijk is het juist prachtig. “Het is goed zo. Ik heb einde-
lijk de juiste balans gevonden tussen werk en privé. 
Wel heb ik ambities voor het bedrijvenpark waarop 
we gevestigd zijn. Niet zolang geleden hebben twee 
grote bedrijven getekend voor de realisatie van hun 
pand. Maar we hebben nog een aantal mooie loca-
ties beschikbaar voor grote en kleinere bedrijven. 
Het zou leuk zijn als nog meer ondernemers de weg 
naar Hoofddorp weten te vinden. Ik kan het ze van 
harte aanbevelen.”

Het is goed zo!

Het verhaal van Van Limpt Beveiliging

Hans van Limpt is een techneut pur sang. Toch bepaalt het lot telkens weer dat hij ook ergens anders 
goed in is: ondernemen en leidinggeven. Na een lang arbeidsverleden in de beveiligingsbranche als 
leidinggevende besloot Van Limpt dat het mooi was geweest. “Ik wilde voor mezelf beginnen. Waar-
om? Vooral om te doen wat ik leuk vond. Klanten spreken, bezig zijn met de techniek en lekker op pad 
zijn. Zo geschiedde en Van Limpt Beveiliging & Telecommunicatie was een feit. Dat is nu alweer 
veertien jaar geleden.” 


