
 

 
International Security Partners We Solve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsgnjklghlnv 

Meer dan 25 jaar ervaring in 

risicomanagement 
 

Over International Security Partners  
International Security Partners ondersteunt sinds 1987 bedrijven en vermogende particulieren in risicomanagement. 

Risico’s zoals afpersing, ontvoering, bedreiging, fraude, (informatie-)diefstal, productcontaminatie-, 

integriteitsschendingen en belangenverstrengeling. Ons doel is om schade en schande te voorkomen, te beperken en 

te beheersen.  

Onze dienstverlening 

                

             

Screening (Fraude) onderzoek 

 
Crisismanagement 

Family Security Office Cybersecurity Security consultancy 

Sectoren waarbinnen wij actief zijn 
Sectoren waarbinnen wij actief zijn, o.a.: ICT, telecommunicatie, pensioenfondsen en uitvoerders daarvan, 

woningbouwcorporaties, logistieke organisaties, retail ketens, voedingsmiddelen producenten, zorg- & 

ziekenhuisorganisaties, hoge scholen, universiteiten, farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.              

             

https://www.ispbv.nl/concepten/screening/
https://www.ispbv.nl/concepten/family-security-office/
https://www.ispbv.nl/concepten/fraude-onderzoeken/
https://www.ispbv.nl/concepten/cybersecurity/
https://www.ispbv.nl/crisismanagement/
https://www.ispbv.nl/security-consultancy/


 

 
International Security Partners We Solve 

 

Keurmerk particulier onderzoeksbureau      
Het keurmerk is ons verleend nadat door het instituut NCP Certificatie onze organisatie  

getoetst en goed bevonden werd op basis van de eisen van dit keurmerk,  

zijnde: organisatie, kwaliteitsbeheer, integriteitbeleid, middelenbeheer en dienstverlening. 

 

Privacy gedragscode & reglement Onderzoekwerkzaamheden 
Wij voeren onze onderzoekwerkzaamheden uit op basis van de Privacy Gedragscode 

Particuliere Onderzoeksbureaus en het eigen Reglement Onderhoudswerkzaamheden. Deze 

informatie is te downloaden als pdf-document vanaf onze website www.ispbv.nl. 

 

Algemene bedrijfsinformatie 

Geheimhouding 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden veel 

inzicht verschaffen in zaken en werkwijzen van uw organisatie.  

Het is daarom, dat al de bij onze organisatie werkzame personen bij de ondertekening van hun 

arbeidsovereenkomst hebben getekend voor absolute geheimhouding over al hetgeen zij tijdens hun 

werkzaamheden ter ore komt. Schending van deze geheimhoudingsplicht is een grond voor disciplinaire 

maatregelen. 

 

Een greep uit ons klantenbestand 

 

Contact 
Ons kantoor is dagelijks telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0320 284141. Mailen kan ook naar 

sales@ispbv.nl. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.ispbv.nl 

Partners 

International Security Partners is onderdeel van een internationaal  

crisis responseteam. Onze partner hierin is WorldAware.  

 

Samen met diverse verzekeringsmaatschappijen bieden 

wij ondersteuning op het gebied van cybersecurity.    

https://www.ispbv.nl/reglementen-en-gedragscode/
mailto:sales@ispbv.nl

