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Snap Fitness 24/7 kiest voor 
actieve waarborging veiligheid sporters
door inzet gebruiksvriendelijke IDIS Center  

Over Snap Fitness

24/7 sportschool waar veiligheid, innovatie, 
flexibiliteit en gemak centraal staan

Snap Fitness is het vertrouwde, gemakkelijke en betaalbare 
trainingsalternatief voor de traditionele (grote) sportscholen. Snap 
Fitness is een uniek Amerikaans concept, in 2003 bedacht door 
Peter Taunton. 

Het concept van Snap Fitness speelt in op de veranderende wensen 
van de klanten en de technologische mogelijkheden. Met flexibele 
contracten voor haar leden, hypermoderne fitnessapparatuur, een 
interactieve “training app”, virtuele instructeurs, 24/7 veilige 
toegang en de gezelligheid van een lokale club is Snap Fitness een 
zeer succesvolle franchiseformule.

De Snap Fitnesscentra in Nederland en België worden geleid door de 
betrokken en ervaren ondernemers: Han Walet en Theo Vermeeren. 
Gestart in maart 2016 sturen zij vanuit het hoofdkantoor in Breda 
inmiddels 4 Snap Fitness sportcentra aan en zij hopen dat dit er in 
de loop der jaren steeds meer gaan worden.

Over M2 Beveiliging

toonaangevend beveiligingsbedrijf met
aandacht voor goede en snelle dienstverlening

Op aanraden van de interieurbouwer nam Snap Fitness contact op 
met M2 Beveiliging. De vraag die volgde was: “Kun je morgen naar 
Den Bosch komen?”. Het antwoord hierop: “Ja natuurlijk!” geeft 
de no-nonsense werkwijze van M2 Beveiliging duidelijk weer. Als 
ervaren beveiligingsbedrijf en installateur wist M2 Beveiliging direct 
hoe het project Snap Fitness aangepakt moest worden. 

“Tijdens het adviestraject kiest M2 Beveiliging altijd voor goed. 
Goed advies, goede producten, goede communicatie en goede 
afspraken. Gewoon omdat ons werk goed moet zijn. Wij gaan nooit 
voor minder dan goed, wij houden niet van half werk. We denken 
met onze klanten mee en komen zo altijd tot de best mogelijke 
oplossing”, aldus Patrick Matthijssen (directeur M2 Beveiliging). 

M2 Beveiliging heeft bij Snap Fitness de complete elektrische 
installatie verzorgd, de verlichting en noodverlichting aangebracht, 
het netwerk geïnstalleerd en het intercomsysteem aangebracht.

De uitdaging

waarborgen veiligheid leden 
tijdens zowel bemande als onbemande uren 

Snap Fitness is een compact kleinschalig fitnesscentrum welke 24 
uur per dag en 7 dagen in de week toegankelijk is voor haar leden. 
Camera-observatie maakt hier dus essentieel onderdeel uit van het 
totaalconcept, zowel tijdens de bemande als onbemande uren. 



Snap Fitness zocht naar een waterdicht beveiligingssysteem welke 
perfect aan zou sluiten bij het 24/7 concept van deze succesvolle 
franchiseformule. Belangrijke eis voor het systeem was het 
eenvoudig terug kunnen kijken van de camera-observatiebeelden. 

We spraken met Patrick Matthijssen (directeur M2 Beveiliging, 
Eindhoven) en Marga Vermeeren (clubmanager Snap Fitness 24/7, 
Breda). Op advies van M2 Beveiliging is gekozen voor de kwaliteit 
en gebruiksvriendelijkheid van de IDIS totaaloplossing. Marga 
geeft aan: “Het waarborgen van de veiligheid van de sporters is erg 
belangrijk. Dit kan alleen met een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk 
systeem!” 

De oplossing

integratie IDIS totaaloplossing met IDIS Center 
voor monitoring

Om aan alle gestelde eisen te voldoen besloot M2 Beveiliging te 
kiezen voor het kwalitatief hoogwaardige en zeer betrouwbare 
merk IDIS. Met de inzet van strategisch geplaatste HD camera’s, 
een 8 kanaals NVR en IDIS Center kon perfect het gevraagde 
waterdichte beveiligingssysteem worden gecreëerd. Het Snap 
Fitness toegangssysteem met passen voor de leden werd hieraan 
toegevoegd en maakte het plaatje compleet.

Resultaat

veiligheid leden gewaarborgd door 
betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem!

Marga gebruikt IDIS Center en de aanwezige functionaliteiten 
zeer intensief. Elke dag checkt ze wie tijdens de onbemande uren 
van het fitnesscentrum aanwezig zijn geweest en of iedereen zich 
netjes aan de regels heeft gehouden. “Het systeem is echt heel 
gebruiksvriendelijk”, vertelt Marga enthousiast.

“Het fitnesscentrum werkt met toegangspassen, voordat iemand 
binnen is heeft men 2 of 3x de pas moeten scannen. Vervolgens kan 
de sporter een keycord met assistentieknop pakken zodat in geval 
van calamiteiten direct een stil alarm wordt afgegeven. 

De meldkamer kan via de camerabeelden live meekijken en zo 
beoordelen wat er aan de hand is. Er kan zelfs een automatische 
spraakverbinding tot stand worden gebracht. Afhankelijk van de 
melding wordt een beveiliger gestuurd of 112 ingeschakeld, de 
meldkamer volgt daarbij het vastgestelde protocol”. 

Het bieden van een veilig en vertrouwd gevoel, ook tijdens 
onbemande uren ligt ten grondslag aan het succes van Snap Fitness 
24/7. De door M2 Beveiliging geboden oplossing en de inzet van de 
IDIS producten hebben geleid tot de vertrouwde waarborging van 
zowel de leden als de aanwezige materialen.
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