
HERSTEL NA BRANDSCHADE
BELFOR: ALS DE BRANDWEER IS VERTROKKEN

ER IS WEINIG ZO VERWOESTEND ALS BRAND!

Het is dan ook niet vreemd dat mensen in de nasleep 

van een brand de zaken zwart inzien. Daarom is het 

extra belangrijk dat er experts ter plaatse zijn om u te 

helpen met de eerste stappen, met de planning van 

het herstel en tijdens het schadeherstel zelf. Als het  

grootste reconditioneringsbedrijf ter wereld staan wij 

altijd voor u klaar om de gevolgen van brandschade 

snel en betrouwbaar te herstellen.

Brandende vraagstukken succesvol aanpakken.

DE MEEST GEBRUIKELIJKE HERSTEL-

MAATREGELEN NA BRANDSCHADE ZIJN:

• Analyse van de schade

• Expertise, het opnemen en vaststellen van de

 schade

• Decontaminatie, reiniging

• Neutralisatie van stank en geuren

• Herstel en reconstructie

• Verwijdering en, indien nodig, afvoer
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19 Competente hulp voor u uit één hand. 
Brandschadesanering | Waterschadesanering | Geurverwijdering | Lekdetectie | Gebouwsanering | Machine- en installatiesanering | Sanering van elektronica en elektrische installaties | Voorziening 
noodbedrijf | Redding van data en documenten| Redding en sanering van magazijnvoorraden, inventaris, meubilair | Verwijdering en afvoer van puin | Sanering van asbest en schadelijke stoffen |  
Schadesanering voor de industrie en bedrijvensector | Speciale saneringen bijv. voor windenergie-installaties, schepen of railvoertuigen | Grote schade / Major & Complex Loss | Preventieve 
noodplannen, trainingen | RED ALERT® calamiteitenprogramma
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ESSENTIËLE DIENSTEN
IN HET GEVAL VAN BRANDSCHADE

“Hou het hoofd koel bij 
brandschade!”

SCHADE BEPERKEN DOOR DIRECT 

MAATRE-GELEN TE NEMEN

Het maakt niet uit of het gaat om een grote brand, 

of brand in een woning, een kantoorgebouw of een  

industriële installatie. Tijdens het eerste telefoon-

gesprek stellen onze medewerkers de belangrijkste  

vragen, zodat het juiste team van specialisten  

onmiddellijk op pad kan gaan. Door direct professione-

le maatregelen te nemen roept het team de schade een 

halt toe.

BEREDDERINGSMAATREGELEN

Ook na het blussen zijn de gevolgen van een brand 

verwoestend. Bij brandende synthetische stoffen komt 

bijvoorbeeld zoutzuurgas vrij. Als dit gas in aanraking 

komt met bluswater, condenseert het en veroorzaakt 

het al na een paar uur zichtbare corrosie van metalen 

oppervlakken. Bij aanhoudend vocht is de kans groot 

op verdere gevolgschade tot zelfs schimmelvorming 

op de middellange termijn. Schadelijdende partijen 

zijn verplicht om de schade te beperken en directe,  

zogenaamde beredderingsmaatregelen worden gedekt 

door de verzekering.

STABILISEREN, PLANNEN, HERSTELLEN

Zodra de omgevingsomstandigheden zijn gestabi-

liseerd en maatregelen zijn genomen om verdere  

schade te beperken en te beheersen, beginnen we 

met de professionele verwijdering en afvoer van  

gevaarlijke stoffen, afhankelijk van de situatie. 

In commerciële en industriële ondernemingen ontfer-

men onze experts zich over het machinepark, de pro-

ductiefaciliteiten en elektronica. Dit gebeurt gelijktijdig 

of met prioriteit, omdat bedrijfsstilstand moet worden 

voorkomen of tot een minimum moet worden beperkt.

COÖRDINATIE VAN ALLE MAATREGELEN

Zelfs bij een ogenschijnlijk beheersbare brand in één 

kamer geldt: herstel na brandschade is complex en ver-

eist deskundige kennis op veel gebieden. Giftige stoffen 

die vrijkomen bij brand, hechten zich aan roetdeeltjes 

en verspreiden zich zo naar ruimtes die niet recht-

streeks door de brand waren aangetast. Bij BELFOR 

werken ervaren projectmanagers met kennis van het 

vakgebied en alle veiligheidsrisico’s.

RECONDITIONERING IN PLAATS VAN INVESTERING

Hoe ernstig de brandschade ook is, het is vaak goed-

koper en sneller om te reconditioneren dan te investe-

ren in nieuwe machineparken, productiefaciliteiten en 

elektronica. Bovendien verkort dit meestal de bedrijfs-

stilstand. Dit is slechts een van de disciplines waarin wij 

tientallen jaren ervaring hebben en waarvan schadelij-

dende partijen en hun verzekeraars in dezelfde mate 

profiteren!

MINIMALISEER HET RISICO VAN BRANDSCHADE!

BELFOR staat onmiddellijk voor u klaar bij schade. Een 

goede voorbereiding is echter zelfs beter: neem contact 

met ons op en wij adviseren u graag bij het opstellen 

van passende noodplannen.
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