
17 september 2015: Bear Lock

Op donderdag 17 september gaf de heer van Os van 
Bearlock Benelux BV een lezing over Bearlock 
beveiligingsystemen.
Dit o.a. aan de hand van een presentatie met 99 
afbeeldingen, waarin de toepassing van de systemen in de 
diverse voertuigen werd besproken en getoond. Met een 
enthousiasme over zijn product had hij geen problemen om 
de aandacht van de 18 leden er bij te houden.
De heer van Os is directeur van het bedrijf dat hij samen 
met zijn zonen en vrouw uitvoert. Hij kwam in 2002 met 
Bearlock, dat al 35 jaar in Polen actief is, in contact. Hij 
kreeg in september 2003 de goedkeuringen van de 
beveiligingssystemen voor Nederland.
In samenwerking met het bedrijf in Polen voorziet hij 
Nederlandse garagebedrijven van het mechanische systeem 
waarbij versnellingsbak of stuurkolom wordt vastgezet.

In verband met de het hoge percentage diefstal bij campers, is het systeem als eerste daarop toegepast. Door het grote 
succes wordt het nu ook voor bestelwagens en personenauto’s gebruikt. Voor vrachtwagens is het moeilijk uit te voeren 
en daarom niet leverbaar.

In de loop der jaren is de uitvoering van het systeem verandert. Was er eerst een losse pen die bak of stuuras blokkeerde, 
nu blijft de pen in het systeem.
Met  de ”Non-Removeble-Key” , Bear-lock excelent en Elektronic-protection ontstaan systemen die de klant en 
verzekeringsmaatschappijen blij maken.

10 Jaar garantie, geen herkeuring van het systeem na 3 jaar, acceptatie als een klasse 4 beveiliging, administratie van de 
gegevens door Bear-lock Nederland, geen invloed op canbussystemen, erkenning door PON en LOUWMAN, zijn een 
aantal feiten die deze beveilingsystemen zeer aantrekkelijk maken.

De auto blijft op zijn plaats.
Er is maar één verliezer en dat is de dief.

Voorzitter Ton Zuijderwijk kon de heer van Os blij maken 
met ons gebruikelijk cadeau:
een vrachtwagentje met wijn, glazen en natuurlijk het logo 
ATC-’s-Gravenhage.

Het was wederom een  lezing die de moeite zeer zeker 
waard was om te komen. Voor diegenen die er niet waren; 
jullie hebben weer wat gemist.

Voor verslag en een vriendelijke groet;
Arie van Doorn


