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Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Zo 

luidt een bekend Nederlands gezegde. De strekking 

daarvan geeft precies weer waar wij als BELFOR voor 

staan. Gedupeerden terzijde staan en een passende 

oplossing bieden om het probleem snel te verhelpen. 

Omdat helpen en oplossen in het DNA van onze 

medewerkers zit, staat u er bij schade of een andere  

calamiteit nooit alleen voor!

In deze brochure kunt u meer lezen over onze 

dienstverlening. Overzichtelijk gerangschikt rond een 

aantal veel voorkomende calamiteiten geven wij aan  

hoe wij, als eerste hulp bij calamiteiten, daarbij uw 

“helpende hand” kunnen zijn.

Wij schetsen in deze brochure een beeld van onze 

jarenlange specifieke kennis en expertise op een breed 

terrein, verleend door een groot team van gemotiveerde-, 

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

betrokken en vakkundige medewerk(st)ers. Binnen onze 

organisatie staan kernwoorden als snelheid, oplossingen 

en efficiëntie centraal. We gaan echter nimmer voorbij 

aan uw wensen, verwachtingen en eisen en hebben 

begrip en respect voor uw emoties.

Professionele hulp met een menselijk aspect. Wat er ook 

gebeurt, wij zijn er voor u! Waar dan ook, wanneer dan 

ook, wat dan ook.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? 

Slechts één telefoontje naar ons is voldoende voor een 

passend antwoord.

To the point en no nonsense. Omdat wij bij BELFOR nu 

eenmaal zo zijn.

Uw BELFOR-team

24/7 alarmnummer: 0900 4321 4321



Schadestop

Tijd is geld. Als u door een calamiteit getroffen wordt, is snelheid geboden. Hoe eerder wij aanwezig zijn, des te meer wij voor 

u kunnen doen om schade tot een minimum te beperken. De mensen achter BELFOR hebben de kennis, de middelen en 

ervaring om bij elke calamiteit de juiste maatregelen te treffen, zodat een optimaal resultaat wordt behaald.

Een schadestop is precies wat het woord al zegt: het stoppen van de schade. Anders gezegd, ervoor zorg dragen dat de schade 

niet groter wordt dan hij op dat moment al is. Dit realiseren wij door het uitvoeren van diverse activiteiten waarvan wij er een 

aantal hieronder weergeven:

• het afvoeren van blus- en lekwater,

• het verwijderen en afvoeren van verbrande resten,

• het (globaal) reinigen van gebouw en inhoud,

• het treffen van noodvoorzieningen zoals noodstroom 

 en water,

• het realiseren van tijdelijke verwarming,

• het geforceerd drogen en ventileren,

• het ontgeuren (maskeren) van ruimten en inhoud,

• het realiseren van een corrosiestop door conservering,

• het afschotten van ramen en deuren,

• het uitvoeren van noodreparaties aan daken en gevels,

• het veiligstellen van goederen, apparatuur, machines enz.,

• het bewaken van objecten,

• het plaatsen van (tijdelijke) hekwerken.
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De Stichting Salvage, een service-instelling van verzeke-

raars, is in 1986 in het leven geroepen met als doel:

• eerste hulp verlenen aan gedupeerden,

• een eerste situatieopname,

• het realiseren van een schadestop.

In alle gevallen beslist de brandweer of assistentie van de 

Stichting Salvage gewenst is, waarbij de nadruk altijd ligt op 

het helpen van gedupeerden. Voor het realiseren van een 

schadestop wordt een beroep gedaan op geselecteerde 

bedrijven die voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen. 

BELFOR is één van die geselecteerde bedrijven.

Bij een brand komen veelal stoffen vrij die schadelijk 

kunnen zijn voor de leef- en werkomgeving, maar ook funest 

kunnen zijn voor elektronica en allerlei metalen. Door deze 

vrijgekomen stoffen kan corrosie ontstaan aan machines en 

elektronica. BELFOR is in staat om ter plaatse metingen te 

verrichten en vast te stellen of er sprake is van agressieve 

stoffen. Op basis van die metingen, gecombineerd met onze 

jarenlange ervaring, kan BELFOR een inschatting maken 

van de effecten op de korte en lange termijn, en op basis 

daarvan de juiste schade beperkende maatregelen treffen.

De ene calamiteit is de andere niet. Ze zijn er in alle soorten 

en maten, maar er is één ding dat alle calamiteiten gemeen 

hebben. Ze doen zich altijd onverwacht voor en komen altijd 

op het verkeerde moment. Soms zijn de gevolgen van een 

calamiteit zo ernstig dat u tijdelijk elders onderdak moet 

zoeken, maar vaak kunt u door relatief kleine ingrepen 

gebruik blijven maken van uw woning of bedrijfspand.  

Het treffen van dergelijke noodvoorzieningen behoort tot de 

dagelijkse activiteiten van BELFOR.

Wij hebben de mensen, de middelen en de ervaring om 

u terzijde te staan op het moment dat u daar het meest 

behoefte aan heeft.

Als gedupeerde heeft u volgens de polisvoorwaarden van 

uw verzekering de plicht om, na een calamiteit, de schade 

zo beperkt mogelijk te houden. In de volksmond spreken we 

dan over het beredderen na een calamiteit.

Ook dat soort activiteiten verzorgt BELFOR, meestal in  

opdracht van de Stichting Salvage of uw verzekering.

Samen met onze specialisten kunt u ervoor zorgen dat 

de schade niet groter wordt dan hij op dat moment al is.  

Het volledige team van BELFOR staat klaar voor u. Altijd.

De Stichting Salvage

Corrosiestop en conservering

Noodvoorzieningen

Beredderingswerkzaamheden



BELFOR- activiteiten op het gebied van brand zijn o.a.:

• het reinigen van inboedels, inventarissen en gebouwen,

• het verwijderen en afvoeren van verbrande resten,

• het verpakken, transporteren en opslaan van goederen,

• het volledig reinigen van goederen, ter plekke of in onze 

 werkplaats,

• het repareren van beschadigde goederen,

• het reinigen van textiel,

• het behandelen van kunstvoorwerpen,

• het reinigen en herstellen van papier,

• het ontgeuren van gebouwen en hun inhoud,

• het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan 

 gebouwen.
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Bij brandschade

Bij verbranding komen gassen vrij die in veel gevallen chloriden 

bevatten. In combinatie met het alom aanwezige vocht kan dit 

HCl (zoutzuur) vormen, wat aanleiding kan geven tot versnelde 

roestvorming. Het is dan ook van het grootste belang om zo 

snel mogelijk te analyseren hoeveel chloride is vrijgekomen (de 

zogenaamde chloridecontaminatie) en op basis van de analyse, 

de eerste schadebeperkende maatregelen te treffen. Op die 

manier blijven de schadelijke effecten beperkt en blijft volledig 

herstel tot de mogelijkheden behoren.

Een brand zorgt meestal voor een enorme ravage in woningen 

en bedrijfspanden. Gelukkig beschikken de medewerk(st)ers 

van BELFOR over de materialen, de middelen en de ervaring om 

elke vervuiling, hoe ernstig ook, op een doeltreffende wijze aan 

te pakken. Oog voor detail is daarbij één van onze specifieke 

eigenschappen. Dit alles gebeurt efficiënt en professioneel, 

uiteraard in nauw overleg met u en andere betrokken partijen. 

Daarbij is meer te herstellen dan u zou verwachten. 

Zelfs moderne, geavanceerde elektronica kan tegenwoordig 

vakkundig worden gereconditioneerd en teruggebracht in de 

staat en kwaliteit van vóór de calamiteit.

Wie ooit een brand in zijn woning of bedrijf heeft meegemaakt, 

weet dat de impact daarvan enorm is: financieel, maar zeker 

ook emotioneel.

De gevolgen van een brand zien er vaak zeer ernstig uit, maar 

het lijkt soms erger dan het in werkelijkheid is. Niet altijd zijn 

door brand, rook, roet en bluswater aangetaste inboedels, in-

ventarissen, goederen, machines en elektronica onherstelbaar 

beschadigd.

Feitelijk is het tegendeel waar. Door technische ontwikkelingen 

binnen de branche van de calamiteitendiensten is tegenwoordig 

veel meer mogelijk dan vroeger het geval was. Brand, water, rook 

en roet hebben nog altijd een groot schadelijk effect, maar door 

toepassing van moderne technieken en middelen is een volledig 

herstel geen illusie meer.

Hoewel vervanging door nieuwe spullen aantrekkelijk lijkt, heeft 

dit vaak grote nadelige gevolgen. Immers levertijden kunnen 

lang zijn, de nieuwe materialen vragen om gewenning en de 

polis dekt zelden de volledige kosten voor vervanging. Samen 

met BELFOR wordt elke keer weer, voor elk specifiek vraagstuk, 

het juiste antwoord gezocht en gevonden. 

Reiniging is vaak de beste oplossing maar niet altijd. BELFOR zal 

in haar overwegingen en advies altijd uw belang centraal stellen. 

Vervangen wanneer het moet, reconditioneren wanneer het kan.

Chloride-analyses

Behandelen van inboedels en inventarissen



Vaak is stankoverlast één van de nadelige effecten van een  

brand. Een intense penetrante geur blijft vaak aanwezig, soms ook 

nadat er gereinigd is.

In dergelijke gevallen is het van belang om deze lucht op  

professionele wijze te neutraliseren. De bekende simpele pro-

ducten beperken zich tot het maskeren van deze lucht. Dit  

geeft voor een korte periode wat verlichting, maar de lucht zal,  

zeker bij wisselende temperaturen, uiteindelijk weer terugkeren.

BELFOR heeft een groot aantal technieken die de brandlucht geheel 

verwijderen door middel van enzymen, aromatische oliën, ozongas 

en andere producten. Ook dit behoort tot het standaard diensten-

pakket en is van groot belang voor het welzijn van bewoners en 

gebruikers van door brand getroffen gebouwen.

Wat voor de inhoud geldt, gaat natuurlijk ook op voor uw gebouw. 

Ook dat kan door brand, rook, roet en bluswater flink verontreinigd 

raken. De kennis en ervaring van onze mensen en de beschikking die 

zij hebben over de juiste, geavanceerde reinigingsmiddelen staan 

borg voor een snelle en vakkundige reiniging.

Ook voor maatwerk bent u bij BELFOR aan het juiste adres. Immers, 

elke soort verontreiniging en elke situatie vraagt om een specifieke 

aanpak. Wist u dat we inmiddels zelfs kunnen reinigen zonder 

daarvoor één druppel water te gebruiken? Wij vertellen u er graag 

meer over.

Reinigen van gebouwen

Ontgeuren
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Een brand of een waterschade is  
niet alleen maar een materiële 
kwestie. De mensen rondom een 
schade zijn naar mijn mening pas 
echt belangrijk. 
Een luisterend oor, overleg en 
inlevingsvermogen: 
dat is wat u nodig heeft, want ook 
emoties moeten de ruimte krijgen.



BELFOR-activiteiten op het gebied van water zijn o.a.:

• het drogen van gebouwen en hun inhoud,

• het wegpompen/-zuigen van water,

• het geforceerd ventileren van gebouwen en hun inhoud,

• het verwarmen van gebouwen en hun inhoud,

• het reinigen van gebouwen en hun inhoud,

• het verpakken, transporteren en opslaan van goederen,

• het repareren van beschadigde goederen,

• het behandelen van textiel,

• het behandelen van kunstvoorwerpen,

• het sublimeren en nabehandelen van papier,

• het verwijderen van schimmelvorming,

• het ontgeuren van gebouwen en hun inhoud,

• het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan gebouwen,

• het traceren van lekkages op een niet-destructieve wijze.
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Bij waterschade

Het klimaat verandert! U hoeft de tv of radio maar aan te zetten, de 

krant te lezen of het nieuws op internet te volgen. Het KNMI heeft 

voor de komende decennia onder meer voorspeld dat de winters 

gemiddeld warmer en natter zullen worden en de zomers droger 

en heter. De weerspecialisten hebben tevens de verwachting  

uitgesproken dat er in de zomermaanden meer hevige lokale regen- 

en hagelbuien ontstaan. 

Hoe veranderlijk het weer ook is, alle deskundigen zijn het erover 

eens dat Nederland de komende jaren rekening moet houden met 

meer waterschades en andere klimaatgerelateerde calamiteiten. 

Ook hierbij geldt: ‘als de nood het hoogst is, is de redding nabij’. 

Voor elk water- of klimaatgerelateerd probleem heeft BELFOR een 

passende oplossing.

Ons werk lijkt soms zo eenvoudig. Wat nat is moet droog worden. 

Drogen lijkt simpel, maar op een juiste wijze ontvochtigen is een 

vak apart en veel meer dan ‘even een drogertje’ neerzetten. Geen 

waterschade is hetzelfde en iedere calamiteit vraagt dan ook een 

eigen maatwerkoplossing. Hoe eerder het droogproces in gang is 

gezet, hoe kleiner de kans op schimmelvorming zal zijn en hoe beter 

eventuele herstelkosten kunnen worden beperkt. De combinatie van 

de juiste apparatuur en de inzet van ervaren specialisten staat garant 

voor de juiste en meest effectieve aanpak. Niet in de laatste plaats 

omdat onze specialisten het droogproces middels een periodieke 

meting ‘op afstand’ onder controle kunnen houden en zo het proces 

kunnen bijstellen als dat, gezien de (veranderde) omstandigheden, 

wenselijk is. Daarnaast beschikt BELFOR over een breed assortiment 

ontvochtigers, absorptie-units, blowers en heaters. In een persoonlijk 

onderhoud vertellen wij u er graag meer over.

Ontvochtiging



Net als bij een brand is ook waterschade niet prettig om mee te maken. 

Vooral omdat deze voor veel en vaak langdurige overlast kan zorgen. 

Ook hierbij geldt, dat hoe groot en omvangrijk de wateroverlast ook 

is, onze specialisten zien meestal een mogelijkheid om de door vocht 

getroffen inboedels, inventarissen en opstallen te behandelen en in 

hun oorspronkelijke staat te herstellen. 

Het maakt niet uit of het nu gaat om een bankstel of andere meubels, 

elektronica, kunstvoorwerpen of vervuilde muren en vloeren. De ene 

keer komt een klein team van specialisten werken aan de inboedel 

waarbij vooral het persoonlijk contact en ruimte voor emoties centraal 

staan, terwijl een andere keer een groot team specialisten wordt inge-

zet omdat daar bijvoorbeeld de factor tijd van het grootste belang is.

Behandelen van inboedels en inventarissen

Vriesdrogen (sublimatie)

Na een calamiteit kan er ook schade ontstaan aan bijvoorbeeld een archief, boeken of andere belangrijke documenten. Wat velen niet  

weten, is dat ook deze zaken na een calamiteit beredderd kunnen worden, mits uiteraard professioneel aangepakt.

Hierbij is van belang dat er direct actie wordt ondernomen, omdat anders het risico ontstaat dat bladzijden gaan verkleven of er andere zichtbare 

schade ontstaat.

Met geavanceerde methodieken, zoals het zogeheten  sublimeren, kan de schade worden beperkt en kunnen de belangrijke en vaak waardevolle 

archieven, boeken en andere documenten bewaard blijven.
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Lekkages opsporen in gebouwen is vandaag de dag lang niet altijd eenvoudig. Immers, steeds 

meer leidingen zijn weggewerkt achter sanitair, in vloeren en in wanden. Voor velen lijkt ‘hakken 

en breken’ dan ook de enige oplossing om de bron van de lekkage te achterhalen. Maar niet voor 

onze technici. Door gebruik te maken van zeer geavanceerde apparatuur kunnen zij ook zonder 

hak- en breekwerk lekkages traceren. Hierdoor wordt gedupeerden veel overlast bespaard en 

worden de kosten aanzienlijk beperkt. 

Onderzoeksmethoden die in dit kader door ons worden toegepast zijn o.a.:

• visuele waarneming, • controle koppelingen, pakkingen en kitnaden,

• leidingdetectie, • rookproeven,

• ultrasoon onderzoek, • vochtmetingen,

• endoscopisch onderzoek, • tracergasdetectie,

• infrarood onderzoek, • uv-inspectie d.m.v. kleurstoffen,

• afpersen leidingen, • akoestische waarneming.

Een groot probleem bij vocht is schimmelvorming . Naast materiële schade en stankoverlast 

kan het ook nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben. Ook hierbij geldt dat hoe eerder het 

probleem wordt aangepakt, des te beter het is. Zeker gezien het feit dat schimmels de eigenschap 

hebben om zich bij bepaalde temperaturen en luchtvochtigheid snel te vermenigvuldigen. Net 

als bij drogen en lekdetectie vraagt de bestrijding van schimmels om een professionele aanpak.  

 

Onze mensen kunnen er niet alleen voor zorgen dat de schimmels op een deskundige wijze 

worden verwijderd, maar u tegelijkertijd adviseren hoe deze in het vervolg kunnen worden 

voorkomen. Onze jarenlange ervaring leert namelijk dat waar schimmels worden aangetroffen 

er vaak specifieke oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals onvoldoende ventilatie of een te 

hoge relatieve vochtigheid. 

Lekdetectie

Schimmelverwijdering
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Drogen kent soms ook een ogenschijnlijk simpele aanpak:  

ventilatie. Daarbij worden twee soorten van ventilatie onderscheiden: 

natuurlijke en mechanische ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie 

worden bijvoorbeeld ramen en/of deuren tegen elkaar opengezet.

Bij mechanische ventilatie wordt gebruikgemaakt van elektronische 

apparatuur, zoals de alom bekende ventilator. Toch is ook bij deze 

aanpak specialistische kennis noodzakelijk om op de juiste wijze 

te ventileren. Wanneer bij een lekkage of andere waterschade  

geforceerd en dus extra intensief wordt gedroogd, is goede en vooral 

juiste ventilatie een vereiste.

Een stabiel, behaaglijk werkklimaat is wat iedereen zich wenst: 

niet te warm en niet te koud. Er zijn omstandigheden denkbaar 

waardoor deze ideale situatie wordt belemmerd. Bijvoorbeeld 

door uitval van de verwarmings- of cv-installatie. Ook hierbij kan 

BELFOR uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van mobiele 

heaters (kachels) of coolers. Overigens is de juiste temperatuur en 

luchtvochtigheid in een (werk)ruimte niet alleen van groot belang 

voor de gezondheid, maar in geval van een calamiteit ook voor het 

schadeherstelproces.

Ventilatie Afvoeren van water

Een ondergelopen kelder of souterrain of een woning vol bluswater 

na een brand, u moet er toch niet aan denken? Ook daarbij kunnen 

wij u snel uit de problemen helpen. Wij kunnen ervoor zorgen dat 

het water wordt weggepompt en/of weggezogen om verdere schade 

en overlast te beperken. Ook daarvoor hebben we de specifieke 

expertise, mankracht en apparatuur in huis.

Verwarming - koeling



Advies, training en begeleiding

Projectmanagement

Bij omvangrijke werkzaamheden na bijvoorbeeld een calamiteit kan 

het zinvol zijn om een projectmanager aan te trekken voor de regie. 

Deze projectmanager beheert in feite voor u het project en draagt zorg 

voor de juiste organisatie-, voorbereiding-, planning-, uitvoering- en 

afronding van projecten. Het grote voordeel is dat u geen omkijken heeft 

naar de werkzaamheden en u zich kunt concentreren op het runnen van 

uw bedrijf en/of andere kernactiviteiten. Binnen BELFOR beschikken 

wij over voldoende vakmensen die het projectmanagement optimaal 

kunnen vervullen.

 

Opleidingen en trainingen

Kennis en vakmanschap vormen van oudsher sterke punten van  

BELFOR. Daarbij is het altijd ons beleid geweest dat wij onze kennis 

graag delen met onze klanten en relaties. Dat doen wij onder meer 

in de vorm van praktijkgerichte trainingen en opleidingen voor de  

medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarbij kunnen wij een beroep 

doen op de breed aanwezige kennis binnen ons bedrijf. Geïnteresseerd? 

Wij vertellen u er graag meer over.

KNOW-
HOW!
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Een brand- of waterschade vraagt niet alleen om professioneel 

schoonmaakwerk en het herstellen van aangetaste inboedels en 

inventarissen. Soms is de schade van dien aard dat bouwkundig herstel 

nodig is. Ook dan kunnen wij van dienst zijn. Dat kan in de vorm van een 

professioneel advies en persoonlijke begeleiding bij de wederopbouw 

van het getroffen pand, maar ook door het leveren van de juiste 

herstelspecialisten. Wij hebben zelf de juiste specialisten in huis of wij 

kunnen ons netwerk voor u inschakelen.

Soms kan ook de buitenzijde van uw pand vervuild raken. Mogelijk door een 

calamiteit maar zaken als weersinvloeden, en andere omgevingsfactoren 

kunnen ook zorg dragen voor een aantasting van een gevel. Ook daarvoor 

heeft BELFOR een oplossing. Met gebruik van zeer specifieke middelen en 

apparatuur zijn onze specialisten in staat de vervuilde gevel weer in een 

optimale staat te brengen.

Het kan, om wat voor reden of oorzaak ook, nodig of wenselijk zijn om 

uw inboedel of inventaris tijdelijk naar een andere locatie te brengen. 

BELFOR heeft de juiste materialen, middelen en mankracht in huis om 

dat te regelen. Uiteraard met de juiste zorg en aandacht. Uw spullen zijn 

bij ons dan ook in goede handen.

Bouwkundig herstel

Overige specialismes

Gevelreiniging

Opslag en transport

Restauratie

Sloopwerkzaamheden

C° Niet-destructief onderzoek

Specialistisch op een breed terrein. Dat is BELFOR ten voeten uit. Op deze pagina leest u wat wij nog meer voor u kunnen betekenen. Met als rode draad 

de sleutelwoorden: professioneel, oplossingsgericht en een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Veel zaken zijn te herstellen, ook kunst, sieraden, antieke voorwerpen en 

andere kostbaarheden, zoals schilderijen of beelden. Een vak apart, dat 

veel kennis, zorg en precisie vraagt. Ook hiervoor kunt u bij ons een beroep 

doen op een brede groep specialisten. 

De mogelijkheid bestaat dat er bij een brand of waterschade 

sloopwerkzaamheden verricht dienen te worden. Denk hierbij aan het 

verwijderen en afvoeren van een keuken, muren of schuren die dusdanig 

beschadigd zijn dat herstel niet meer mogelijk is. BELFOR zal dit op een 

vakkundige manier doen en hierbij uiteraard alle veiligheidsregels in acht 

nemen. 

Onder niet-destructief onderzoek (afgekort NDO) worden onder- 

zoekstechnieken verstaan waarmee inzicht verkregen kan worden in de 

staat van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen. Dat 

kan men bijvoorbeeld bereiken door er een röntgenfoto van te maken of 

thermografie toe te passen. Het voordeel van deze aanpak is dat vooral bij 

niet zichtbare schades toch een goed beeld wordt verkregen welk apparaat 

of voorwerp schade heeft en vooral op welke plek die zit. Op basis van 

het door ons verrichte onderzoek kunnen de juiste maatregelen getroffen 

worden, zodat een calamiteit mogelijk voorkomen kan worden.
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BELFOR Technology (Nederland) B.V.
Voor deze technische BELFOR-afdeling is een aparte dienstenfolder 

beschikbaar. In hoofdlijnen beweegt deze afdeling zich meer op het  

technische vlak, met name op het gebied van het reconditioneren van 

machines, elektronica en (fijn)mechanica.

Dienstenpakket:

• reconditioneren van elektronica,

• reconditioneren van machines en apparatuur,

• reconditioneren van (fijn)mechanica,

• preventief reconditioneren (onderhoud) van elektronica en mechanica,

• projectmanagement,

• chloride-analyses,

• advies en rapportage,

• kwaliteitsbeoordelingen,

• veegproeven en -analyses,

• roetpenetratieonderzoek.

Al deze activiteiten worden o.a. uitgevoerd in de volgende sectoren:

• zware industrie,

• scheepvaart,

• luchtvaart,

• petrochemische industrie,

• windmolens,

• vervoer,

• mkb,

• ziekenhuizen,

• offshore-industrie,

• nieuwe-energiemarkt,

• hoogspanningssector,

• enz..



Hoofdkantoor
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