Veiligheid is een zaak
van iedereen !!!!

Beveilig uw woning /
gebouw… en bespaar …

Belastingvermindering tot 690 euro voor
beveiligingsinvesteringen particulieren
Er wordt een belastingvermindering verleend aan elke
belastingplichtige die bepaalde uitgaven doet voor een betere
beveiliging van zijn woning tegen inbraak en brand (zowel
nieuwbouw als bestaand).
Dit

zijn enkele uitgaven die hiervoor in aanmerking komen:

het leveren en plaatsen van alarmsystemen en de
componenten ervan, de abonnementskosten voor aansluiting
op een meldkamer; het leveren en plaatsen van camerabewaking
uitgerust
met
een
registratiesysteem;enz.
Opgelet: Herstellingen en onderhoud van een alarmsysteem
worden niet gezien als een investering en komen dus niet in
aanmerking voor de vermindering.
Het bedrag van deze belastingvermindering is gelijk aan 50 %
van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum dat bepaald
is op

690 euro voor het inkomstenjaar 2009.

Niet cumuleerbaar, voor hetzelfde materiaal, met andere
belastingverminderingen (bv. energiebesparende maatregelen,
investeringsaftrek zelfstandigen, …)
Voor meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte kunt u
terecht op ons nummer 050 / 84 18 51.

Belastingvermindering voor
beveiliging beroepslokalen zelfstandigen
Ook kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en
beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking voor een
verhoogde fiscale aftrek wanneer zij beveiligingsinvesteringen in
hun beroepslokalen laten uitvoeren.
De investeringen in de beveiliging van uw beroepslokalen geven
u recht op een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% van de
totale kost van deze investering. Dit fiscaal voordeel wordt
verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin de
investeringen werden gedaan.

Nieuw in ons gamma: Hotel toegangscontrole systemen
Historie uitleesmogelijkheden van personeelskaarten, snelle en
eenvoudige check-in van de gasten, diverse
netwerkmogelijkheden, multifunctioneel gebruik van de
kaarten, verhoogde veiligheid door toegangskaarten die niet
kopieerbaar zijn, enz.

Vraag vrijblijvend meer informatie en / of vrijblijvende offerte
hieromtrent.
AB SYSTEMS

Erkegemstraat 48

Tel. 050 | 84 18 51
Fax 050 | 59 80 19
info@absystems.be
MiBz : 20 1240 18

8020 OOSTKAMP

Branddetectie

Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop en installatie
van diverse systemen in zake de algemene
beveiliging van uw woning of bedrijfsgebouw. Wij
leveren
en
plaatsen
alle
toestellen
en
randapparatuur, alsook bekabeling, etc.. zowel bij
particulieren als bedrijven.

Alarmbeveiliging

Plannen om in de toekomst een alarmsysteem te
plaatsen ?
Voorzie dan nu de kabels in
ruwbouwfase, dit bespaart tijd en kosten !

Toegangscontrole

Goed nieuws voor de gezinnen die beslissen om hun
woning te beveiligen: voortaan kunt u genieten van
een belastingvermindering tot 690 euro.

Hotel
toegangscontrole
systeem

Camerabewaking

Ook als zelfstandige, KMO en vrij beroepen is het
eenvoudiger dan ooit om de veiligheid van
beroepslokalen te verhogen. Zo wordt niet alleen
het risico op diefstal, inbraak of een overval beperkt,
maar ook de financiële gevolgen ervan. Want een
beveiligde werkomgeving brengt meer op dan u
denkt en deze investeringen zijn voortaan extra
fiscaal aftrekbaar en deze aftrekbaarheid werd
verhoogd.

Video –en parlofonie

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u
steeds
terecht
op
onze
website
www.absystems.be of op onderstaand nummer.
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