
Preventieplan bedrijven: 

 

Voorkom brand in uw bedrijf 
Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. 

In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke 
werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel 
voorkomende oorzaken van brand.  

Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een 
goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te 
voorkomen. 

 Brand kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door brandgevaarlijke werkzaamheden of 
door brandstichting. Op de volgende pagina’s treft u informatie en instrumenten aan die u als 
ondernemer kunnen helpen bij het voorkomen van (de gevolgen van) brand. 

Brandstichting levert in vergelijking met een ‘gewone’ brand vaak meer schade op, doordat de brand 
wordt aangestoken op kwetsbare punten op het moment dat niemand in het bedrijf aanwezig is. Hoe 
kunt u zich het beste wapenen tegen brandstichting? Kijk op de pagina voorkom brandstichting en vul 
de Checklist Brandstichting nu in! of de site Checklist brand.nl 

Hoe zit het met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Heeft u 
mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige 
manier van werken in brandgevaarlijke situaties? Vul de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden in 
om uw situatie te bepalen. Bij werkzaamheden in uw bedrijf wordt gebruik van het Formulier 
Brandgevaarlijke Werkzaamheden aangeraden om zeker te weten dat alles op de juiste manier verloopt. 
Laat het formulier voorafgaand aan de werkzaamheden invullen door de uitvoerders van de 
werkzaamheden. De Checklist Brandstichting en de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden zijn 
opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO/NCW 
en MKB-Nederland. Het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden is voor het Verbond van 
Verzekeraars ontwikkeld. Brandveiligheid? De keus is aan u!  

 
 

Maak uw bedrijf brandveilig! Lees de tips. 

 

Brandbare materialen 

 Opslag van pallets, zwerf- of brandbaar afval vormen een risico. Ruim ze op of plaats ze tien 
meter van gebouwen of afdaken. Kan dat niet, zorg dan voor onbrandbare containers met 
afsluitbare deksels. 

 Controleer regelmatig of afvalcontainers niet te vol zitten, voer afval regelmatig af en controleer 
of de containers worden gesloten én afgesloten na werktijd. 

 Plaats afvalcontainers op een vaste plaats. 

 Just in time levering kan helpen bij het tot een minimum beperken van de opslag van brandbare 
materialen, vloeistoffen of gassen. 

 Zorg dat de opslag van vloeistoffen of gassen voldoet aan de PGS/CPR-normen. 

 Portacabins en andere tijdelijke gebouwen hebben vaak een brandbare constructie. Zorg 
daarom dat ze zo ver mogelijk van vaste gebouwen worden geplaatst en na gebruik worden 
verwijderd. 

Beleidsmaatregelen 

 Zorg dat brandveiligheid een standaard onderdeel is van uw bedrijfsprocessen. Het 
identificeren, analyseren, voorkomen en controleren van (nieuwe) risico’s is een cyclus die u 
regelmatig moet doorlopen. 

 Maak vaste draaiboeken, procedures en checklists, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er 
van hem of haar wordt verwacht. En geef iemand binnen uw organisatie de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van uw brandveiligheidsbeleid. 

http://www.checklistbrand.nl/brandoorzaken
https://checklistbrand.nl/checklist-brandstichting/
https://checklistbrand.nl/sample-page/homepagina/
https://checklistbrand.nl/checklist-brandgevaarlijke-werkzaamheden/
http://www.checklistbrand.nl/formulier-brandgevaarlijke-werkzaamheden
http://www.checklistbrand.nl/formulier-brandgevaarlijke-werkzaamheden
https://www.stichtingsalvage.nl/gedupeerden/81-2/
https://www.stichtingsalvage.nl/gedupeerden/81-2/
https://www.stichtingsalvage.nl/gedupeerden/81-2/
https://www.stichtingsalvage.nl/gedupeerden/81-2/


 Brandveiligheidsmaatregelen zijn alleen effectief als ze ook tijdig en correct worden nageleefd 
en gecontroleerd. Een gestructureerde sluitingscontrole en effectief sleutelbeheer is daarbij 
essentieel. 

 Zorg er voor dat uw medewerkers oefenen met de blusmiddelen en de veiligheidsprocedures, 
zodat ze als het erop aankomt weten wat ze moeten doen, waar blusmiddelen staan en hoe ze 
ermee moeten omgaan. De brandweer kan een training verzorgen. 

 Het voorkomen van brandstichting wordt effectiever als u samenwerkt met ondernemers in uw 
omgeving. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt de mogelijkheid om samen met 
ondernemers in uw directe omgeving structurele maatregelen treffen voor (brand)veiligheid. 
Lees hierover meer op de website van het Centrum Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid. 

Gebouw 

 Hou bij het ontwerpen van het gebouw al rekening met het risico op brand. Vaak is het 
goedkoper om tijdens de bouw/renovatie preventieve maatregelen te nemen dan achteraf. Uw 
verzekeringsmaatschappij kan u adviseren. 

 Zorg voor zo min mogelijk ruimtes waar kwaadwillenden uit het zicht kunnen werken en zorg 
dat ramen en deuren zo min mogelijk aan slecht zichtbare gebieden grenzen. 

 Gebruik indien mogelijk isolatiematerialen die onbrandbaar zijn. 

 Zorg dat derden geen toegang hebben tot de daken van de gebouwen. Lichtkoepels en 
regenpijpen zijn kwetsbare punten. Overhangende bomen moeten worden teruggesnoeid. 

 Beveilig trappen buiten het gebouw die toegang tot het dak bieden. 

 Zorg voor bezoekerstoiletten en vergaderruimte bij de receptie zodat ongenode gasten niet 
ongezien binnen kunnen komen. 

 Controleer regelmatig of alle sleutels van deuren en ramen nog aanwezig zijn. Vervang sloten 
als er sleutels missen. 

 Gebruik bij voorkeur metalen brievenbussen die buiten het gebouw zijn geplaatst. 

 Hou de ruimtes onder buitendeuren zo klein mogelijk, zodat er niets brandbaars onderdoor 
geschoven kan worden. 

 Zorg voor een adequaat inbraakalarm van een BORG-erkende installateur dat wordt 
doorgemeld naar een particuliere alarmcentrale. 

 Een brandmeldinstallatie detecteert brand in een zo vroeg mogelijk stadium en meldt dat aan 
de brandweer of een particuliere alarmcentrale. 

Terrein 

 Zorg voor een goede verlichting, want zichtbaarheid voorkomt brand, inbraak en vernieling. 

 Plaats de verlichting zo hoog mogelijk en bij voorkeur op een tijdschakelaar. 

 Zorg dat de terreinafscheiding zowel een psychologisch als fysiek obstakel is, door een 
doorkijkbaar, hoog, sterk hekwerk. 
 

Bovengenoemde tips zijn een greep uit de maatregelen die u kunt nemen. Als u uw precieze risico’s in 
kaart wilt brengen, dan zijn wij graag behulpzaam om advies te geven of om een 
(brand)veiligheidsadviseur in te schakelen. 

 

Wat te doen direct na brand? 

 Vraag aan de brandweer of Salvage al is gewaarschuwd 

 Blijf ter plaatse tot de Salvagecoördinator er is 

 Overleg met de Salvagecoördinator wat er moet gebeuren 

 Waarschuw uw verzekeringsmaatschappij cq Robbe Assuradeuren 0162-452200 

 Onderteken geen documenten voordat u contact met uw verzekeringsmaatschappij hebt gehad 

 

 

 

 

 

 

https://hetccv.nl/keurmerken/


 

 

Eerste hulp na brand, storm en waterschade 

Robbe Assuradeuren werkt bij deze calamiteiten samen met de Stichting Salvage verzekert eerste hulp 
en opvang na brand, storm en waterschade. We spannen ons in om de vaak chaotische situatie na een 
brand zo veel mogelijk te stabiliseren en u op te vangen op een manier die u het prettigst vindt. Dit doen 
we namens de gezamenlijke verzekeraars. 

  

Eerste hulp na brand, storm en waterschade 

Robbe Assuradeuren richt zich samen met de Salvagecoordinator op drie aspecten: 

      AANDACHT: we verlenen eerste hulp en opvang 
De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en 
chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden en luistert 
naar hun ervaringen. 

      ACTIE: we spannen ons in om de schade te beperken 
De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse en creëert een stabiele situatie door 
maatregelen te nemen die verder leed en schade voorkomen. Afhankelijk van de schade schakelt hij een 
schadestopbedrijf in voor bijvoorbeeld het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen 
en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen. Indien nodig regelt 
hij ook vervangend onderdak. 

      ADVIES: we adviseren alle betrokken partijen 
De Salvagecoördinator vraagt om verzekeringsgegevens en verstrekt informatie aan onze Salvage 
alarmcentrale. Zij melden de schade bij de betrokken verzekeraar, die de schade afhandeling in gang zet. 

Ook adviseert de Salvagecoördinator de gedupeerden over de stappen die genomen moeten worden als 
hij weg is, zoals contact opnemen met de verhuurder, het energiebedrijf of de installateur, het 
informeren van de tussenpersoon en het maken van een inventarisatielijst van beschadigde spullen. 

Ter plaatse is de Salvagecoördinator vaak de deskundige gesprekspartner van de betrokken 
overheidspartijen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eerste hulp bij schade  
Salvage (coordinator 088 – 40 40 200 (24 uur, 7 dagen in de week). 

Expertisebureaus Richtlijnen Robbe Assuradeuren 

Robbe Financiële Raadgevers e/o Robbe 

Assuradeuren  
0162-4522008 

Landelijke nummers  

 Landelijk Alarmnummer  112 

 Politie (niet spoedeisend)  0900 88 44 

 ANWB Wegenwacht  088-269 28 88 

 Route Mobiel  026-355 33 00 

 Verlies of diefstal telefoons  

 KPN  0800 0507 / +31503177883 

 Orange  0800 0550 / +31628500777 

 T-Mobile  0800 7111 / +31624000222 

 Telfort  0800 444444 / +31626001200 

 Telfort Prepaid  0900 1201200 

 Vodafone  0800 0560 / +31654500100 

Verlies/diefstal bankpassen  

 American Express  +31(0)20 504 46 66 

 Banken (niet Postbank)  0800 0313 / +31(0)30283 53 72 

 Diners Club  +31(0)20 654 55 11 

 Eurocard/Mastercard  +31(0)30 283 55 55 

 Postbank  +31(0)58 212 60 00 

 Visa Card  +31(0)20 660 06 11 

 

 

 

 

 

 Ongeval/ziekte buitenland  

 ANWB Alarmcentrale  +31 70 314 14 14 



 Eurocross  +31 71 364 62 00 

 SOS International  +31 20 651 51 51 

  

  

  

  

  

E info@robbe.nl  

Bezoekadres:  

Heuvelstraat 5  

4901 KD Oosterhout  

  

  

  

Openingstijden:  

Op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur  

 

 

 

 

mailto:info@robbe.nl

