
PASSIM
 

Rudy Maes, zaakvoerder
Rudy Maes uit Kuurne heeft ervaring zat in de horeca. Op 19-jarige leeftijd begon hij kleinschalig in Kuurne met een eethuis de Chaplin, maar 
ondertussen staat hij aan het hoofd van de bekende groep Passim. Met Kasteel de Plaisance in Ieper, Cleen Schardauw in Sint-Eloois-Winkel, 
Huyze Gezelle in Kuurne, Villa Kruiscalsijde in Pittem, Kasteel d’Aertrycke, Het Koetshuys in Torhout, Cortina in Wevelgem en sinds maart 2013 
De Hoop in Waregem heeft hij maar liefst acht horecazaken onder zijn hoede. De keuken staat onder leiding van topchef Karl D’Hooghe, die zijn 
strepen verdiend heeft bij onder meer sterrenrestaurant Comme Chez Soi. Om de veiligheid van zijn cliënteel en personeel te garanderen, heeft 
Rudy enkele van zijn zaken al van beveiliging voorzien. Op termijn wil hij al zijn zaken laten beveiligen.

 

Hybride oplossing
Voor Cortina hebben we gezocht naar een oplossing die het mogelijk maakt om de reeds bestaande analoge camera’s mee te integreren. De 
keuze van de installateur en de klant viel al snel op de Sefica hybride recorder. Die stelt de klant in staat om 16 bestaande analoge camera’s te 
combineren met 16 nieuwe IP-camera’s. Op die manier gaat een eerdere investering niet verloren en is het systeem ook klaar voor de toekomst 
in het geval dat men nog extra camera’s bij wil plaatsen. De nieuwe camera’s, die met de IP-technologie werken, hebben een hogere resolutie 
waardoor de beelden nu ook meer in detail bekeken kunnen worden.
 
 

Resultaat
Rudy was alvast heel tevreden met de upgrade. “Vroeger zag je iets op het beeld, maar je kon nooit in detail zien wat er exact gebeurde. Dat 
is nu wel het geval. Een pluspunt van RAS is de showroom in hun kantoren. Op papier zijn alle producten goed, maar door ze ter plekke aan het 
werk te zien en te testen weet je pas zeker wat je in handen krijgt.”

 

Installateur
Security Trends 

Kristof Vanderhaeghe
Spoelewielenlaan 4 
8860 Lendelede

051/31 44 52
info@securitytrends.be

RAS bvba  |  Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk  |  T +32 (0)56 36 37 40  |  F +32 (0)56 36 08 12  |  E-mail ras.contact@rassecurity.com  |  www.rassecurity.com


