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Drankenhandel Cassimon
“Zonder mistgenerator was het wachten op de 
volgende inbraak”

Drankenhandel Cassimon was in twee maanden tijd tot drie keer toe het slachtof-

fer van inbraken. Dieven gingen er in de nachtelijke uurtjes telkens vandoor met 

voornamelijk sigaretten en flessen sterke drank. Voor zaakvoerder Piet Cassimon 

was de maat meer dan vol. Hij liet een mistgenerator van SmokeCloak plaatsen… 

en heeft sindsdien geen enkele keer meer ongewenst bezoek gehad!

Piet Cassimon is al bijna 20 jaar zaakvoerder van drankenhandel Cassimon. In al 

die jaren maakte hij eigenlijk niet mee wat hem in twee maanden tijd overkwam: 

in nog geen 8 weken tijd werd er liefst 3 keer ingebroken in zijn winkel! Inbrekers 

gingen er telkens vandoor met sigaretten en flessen sterke drank. Bij één inbraak 

bedroeg de waarde van de buit zelfs zo’n 30.000,- euro.

“Toen had ik er echt wel schoon genoeg van,’ vertelt Piet Cassimon. “Het was 

gewoon wachten op het moment dat de daders opnieuw zouden toeslaan. Ik heb 

toen gekeken welke soorten beveiligingen op de markt waren en wat zou passen 

voor onze winkel. Het gaat immers om een ruimte van ongeveer 300 vierkante 

meter, zij het met een relatief laag plafond. Mijn installateur wees me op de 

mistgeneratoren van SmokeCloak.”

Na een demonstratie in de winkel was Piet Cassimon gelijk overtuigd. Hij bes-

telde een VALI 10 die de winkelruimte in mum van tijd vol met dichte mist kan 

spuiten. “Ik kan het andere ondernemers alleen maar aanraden. Ik weet honderd 

procent zeker dat als ik deze mistgenerator niet zou hebben aangeschaft, dat we 

allang weer prijs hadden gehad met een inbraak.
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De missie van SmokeCloak is om 
risico’s en verliezen voor onze 
klanten te beperken! Met
distribiteurs in meer dan 50 
landen over de hele wereld en 
meer dan 20 jaar ervaring is 
MSS

Professional de marktleider op 
het gebied van mistoplossingen. 
Of het nu gaat over het 
verminderen van diefstallen in de 
eerste minuten van een inbraak 
of het verminderen van
persoonlijke risico´s bij 
brandtrainingen: onze mist biedt 
de beste oplossing.


