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Natuurramp

Zowel in de winter als in de zomer worden we steeds 

vaker geconfronteerd met hevige stormen, die veelal 

gepaard gaan met overvloedige  neerslag en overstro-

mingen tot gevolg. In deze gevallen is het vaak een 

hele wij k of zelfs een hele stad die wordt getroffen en 

te maken heeft met modderstromen die de wegen ver-

stoppen en het voor mensen nog moeilij ker maken om 

hulp te krij gen. Maar ook in deze situaties kan BELFOR 

de slachtoffers helpen: we bieden waardevolle en uitge-

breide hulp op de ramplocatie om op te ruimen en het 

rehabilitatieproces te versnellen. 

Ons «Emergency Response Team» bestaat uit per-

soneel en materieel dat permanent inzetbaar is bij  

een natuurramp (CATNAT). Onze CATNAT-container kan 

in slechts enkele uren worden gecharterd en verzon-

Bel 0800 24 24  7 en we komen met onze container 

naar de site.

Deze solidariteitsoplossing heeft ook het voordeel 

dat wij  veel van uw klanten kunnen helpen die 

door hetzelfde verlies worden getroffen. Het is dus 

een zeer effectieve oplossing voor u en uw verze-

kerden, die het gevoel zullen hebben dat zij  op een 

bevoorrechte manier worden bij gestaan.

den naar overstromingsgebieden en bevat alle nodige 

benodigdheden om te helpen in de eerste uren na de 

ramp: schoppen, schrapers, kruiwagens, pompen, 

hogedrukreinigers...
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ONZE DIENSTEN:  
Brand- & Waterschadesanering | Gebouwen en inhoud | Bouwstofsanering | Machines/Mechanica | Droging/Ontgeuring | Elektronica | Schimmelsanering | Verwij dering van asbest | Ontsmet-
tingsdiensten voor biologische risico’s | Herstellen van documenten en data | Afbraak & opruiming | Industrieel Onderhoud | Maritiem & Offshore | Schadebeperking | Productie chemicaliën | 
RED ALERT® Spoedprogramma voor noodsituaties
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BELFOR : 
SPECIALIST IN DROGING EN SANERING  
NA WATERSCHADE VOOR PARTICULIEREN

Of het nu gaat om een leidingbreuk, een overstroming 

of andere waterschade.... snel en professioneel ingrij-

pen is van primordiaal  belang. De specialisten van 

BELFOR staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u 

klaar om u zo snel mogelijk te helpen.

In de eerste uren verwijderen we de nat geworden ele-

menten (tapijt, vast tapijt, isolatie, enz.), overwegen we 

de mogelijke verwijdering van het behang en installeren 

we een tijdelijk ventilatie- en droogsysteem. Hiervoor 

beschikken we over verschillende types drooginstalla-

ties. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de 

omvang van de schade, wordt de juiste apparatuur  

ingezet, teneinde zo snel mogelijk terug de normale 

vochtigheidswaarden te bereiken.

Het is gebruikelijk om te denken dat het verhogen van 

de verwarming het omgeving zal uitdrogen. Niets is 

minder waar! Als u de omgeving verwarmt zonder een  

adequaat droogsysteem te installeren, verlaagt u de re-

latieve vochtigheid, maar de absolute vochtigheid blijft 

onveranderd. De installatie van een adequaat droogap-

paratuur is daarom de enige effectieve oplossing.

BELFOR ZORGT VOOR ALLES
Na de voltooiing van onze saneringswerken, kun-

nen wij u ook van dienst zijn voor professionele 

schilderwerken. Naast een klassieke witte fixa-

tielaag – om eventuele toekomstige geurhinder 

te vermijden – kunnen wij u ook een eindlaag in 

de kleur van uw keuze aanbieden.

Ook de restauratie van antiek, kunstwerken en 

historische of waardevolle documenten behoort 

tot onze competenties.

www.belfor.com/be
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