
ETTP

Patrick Hendrickx, zaakvoerder
ETTP (European Truck & Trailer Parts) werd opgericht in 1986 door Patrick Hendrickx onder de naam AIP. Aanvankelijk richtte hij zich op de lokale 
markt, maar in 2006 veranderde hij de naam van zijn bedrijf in ETTP om voet aan grond te krijgen in andere landen. Met succes, want momenteel 
is deze onderneming actief in maar liefst 62 landen over de hele wereld en staat ze bekend als een gespecialiseerde leverancier van wissel-
stukken voor alle types van heavy duty trucks en trailers. Met ondertussen al meer dan drie miljoen referenties in hun portefeuille blijft het 
familiale bedrijf dat in 2011 van Gullegem naar Roeselare verhuisde rustig verder groeien. De beveiliging voor het nieuwe gebouw stond nog 
niet op punt, maar werd nu uitgebreid om Patrick gemoedsrust te geven, ook als hij niet op de fi rma is.

Voorstel
Alles kwam ter sprake: bewegingsdetectoren, camera’s, alarmsysteem, registratiesysteem, badgesysteem… De enige vereiste was dat de 
nummerplaten leesbaar waren met de camera’s. Uiteindelijk is het een geïntegreerd systeem geworden waarbij alles aan bod komt: camera-
systeem, inbraaksysteem, toegangscontrolesysteem, branddetectie en tijdsregistratie voor de medewerkers. Voor de camera’s werd gekozen 
voor een Bosch oplossing omdat deze camera’s heel lichtgevoelig zijn en er dan geen extra verlichting nodig was, wat economisch voordeliger 
uitkwam. Na de installatie werd alles grondig getest door de klant die zelf “ingebroken” heeft op de volgens hem meest cruciale punten.

Resultaat
“Aangezien ik niet bij mijn bedrijf woon, wil ik ’s nachts toch goed kunnen slapen. Daarom heb ik mijn nieuwe vestiging in Roeselare zo goed 
mogelijk beveiligd”, aldus Patrick. “Ik ging daarom op zoek naar een lokale zelfstandige met een goede reputatie, omdat zij op ieder uur van de 
dag ter beschikking staan. Zo ben ik uiteindelijk bij Security Trends terechtgekomen. Als beveiliging wilde ik iets zo compact mogelijk waar toch 
alles inzat. Samen hebben we alle opties overlopen en zo hebben we nu een centraal beveiligingssysteem waarin verschillende systemen zitten, 
met mogelijkheid tot uitbreiden. En ik heb alles persoonlijk getest zodat ik weet dat alles werkt. Ik slaap nu heel goed ’s nachts.”
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