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Brand- und Wasserschadensanierung

Er zijn wanneer het gewenst
is en doen wat nodig is.
En dat alles met een hoge
mate van kennis en
enthousiasme gecombineerd
met een oprecht respect
voor het individu.
Dat is wat BELFOR zo
bijzonder maakt.
Dhr. Leo Mulder
Managing Director BELFOR (Nederland) B.V.
en BELFOR Technology (Nederland) B.V.
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BELFOR (NEDERLAND) B.V.
Wij staan 24/7 voor u klaar met een groot team van zeer gemotiveerde deskundige medewerk(st)ers.
Met ruim 40 jaar ervaring als één van de toonaan-gevende bedrijven in Nederland, begrijpen wij als geen ander dat u na een
calamiteit behoefte heeft aan mensen die weten wat u meemaakt en doen wat u verwacht.
Samen met u zorgen wij ervoor dat uw woning weer leefbaar wordt, uw bedrijf weer snel operationeel is en uw klanten en
relaties zo weinig mogelijk overlast ervaren.

BELFOR (NEDERLAND) B.V.

Die uitdaging gaan wij samen met u aan. Elke dag weer.

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.
Dhr. Danny Klijnsmit
Projectmanager BELFOR Midden Nederland
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Enthousiaste, deskundige specialisten
Een calamiteit brengt altijd chaos met zich mee. Of het nu een

Een greep uit onze diensten

brandschade, wateroverlast of stormschade betreft, de

• Brand-en waterschade-

specialisten van BELFOR staan u altijd met raad en daad

sanering

• Opleidingen en trainingen
• Projectmanagement

terzijde. In korte tijd worden chaotische omstandigheden

• Bouwstofsanering

• Schimmelsanering

door hen genormaliseerd en wordt er helderheid in de

• Bouwkundig herstel

• Sloopwerkzaamheden

situatie gebracht.

• Droging

• Vriesdroging

• Ontgeuring
BELFOR beschikt over alle mogelijke mensen en middelen om
calamiteiten het hoofd te bieden. Of het nu een woning betreft,
een winkel, een industriële omgeving of natuurrampen.

Raadpleeg voor een compleet overzicht de brochure

Wij staan voor u klaar, waar dan ook, wanneer dan ook.

“Onze diensten en services”.

Vanuit verschillende vestigingen kunnen wij alles wat nodig is
binnen luttele momenten mobiliseren. Daarbij kunnen wij ook

ENTHOUSIASTE, DESKUNDIGE SPECIALISTEN

putten uit onze internationale middelen.

Luisteren naar wensen,
eisen, ontwikkelingen en
verwachtingen en deze
vertalen naar het
dienstenpakket van BELFOR.
Dat heeft van ons een
succesvol team gemaakt,
maar eigenlijk is dat ook
een verdienste van u.
Dhr. Patrick Neeleman
Accountmanager BELFOR (Nederland) B.V.

De mens centraal
Spullen zijn vervangbaar. Soms is dat vervelend en soms ook niet.
Maar mensen maken echt het verschil. Dat is wat wij belangrijk
vinden. Niet de schade, maar de mens en zijn of haar schade.
Een luisterend oor, empathie, begrip, aandacht en het nemen van
tijd, dat is wat u bij BELFOR mag verwachten. In onze steeds
sneller wordende wereld is het begrip “tijd” aan erosie onderhevig.
Maar wij nemen de tijd voor u, omdat u belangrijk bent.
Elk project is uniek. En ook alle betrokken personen zijn uniek.
En daarom werkt BELFOR nimmer op basis van routine, want bij
BELFOR bent u geen nummer. U, en niets of niemand anders, is
bij BELFOR bijzonder. Een speciale ervaring die gelukkig bij ons
nog altijd normaal is.

Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Door de professionele en
deskundige inzet van BELFOR bij een calamiteit kunnen wij dit niveau halen en onze
klanten de service en kwaliteit blijven bieden die zij verwachten.
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DE MENS CENTRAAL

Dhr. Eric van Nieuwenhuizen
Directeur Sales
Hampshire Hotels

Als manager ligt mijn verantwoordelijkheid niet alleen bij
mijn team, maar ook bij u!
Samen met ons team zorgen
wij voor een duidelijke en
heldere oplossing voor uw
probleem, hoe groot of hoe
klein het ook is.
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TRANSPARANTIE EN COMMUNICATIE

Dhr. Martin Suykens
Regiomanager BELFOR Midden Nederland

BELFOR, transparantie en communicatie
Veel bedrijven worstelen met de kwaliteit van de communicatie wat

Omdat wij alleen de hoogste

naar onze mening wordt veroorzaakt door een conﬂict tussen de

service en beste expertise

beschikbare transparantie en de mate waarin men bereid is die te

aan onze klanten willen

geven.

bieden, maken wij gebruik
van de diensten van BELFOR.

Zo niet bij BELFOR. Volledige openheid en welgemeende oprechtheid

Wij willen voor onze relaties

zijn voor ons basisnormen die de fundatie vormen voor een

namelijk maar één ding:

succesvolle samenwerking met al onze klanten, relaties en partners.

zo snel mogelijk weer
door met ondernemen!
Dhr. Paul Röthengatter
DGA APC Holland

van links naar rechts:
Dhr. Paul Röthengatter, APC Holland, Dhr. Patrick Neeleman,

TRANSPARANTIE EN COMMUNICATIE

BELFOR (Nederland) & Dhr. Vincent Talle, Broadspire

Snelheid en betrouwbaarheid lonen de moeite

Directe noodmaatregelen

Schadebeperking

Oplossingen

Individuele benadering

Snelheid

Efficiëntie

Transparantie

Informatie

Bij een calamiteit tikt de klok genadeloos door. Snelle beslissingen moeten worden genomen, juiste activiteiten moeten worden geïnitieerd en er is

Met BELFOR aan uw zijde heeft u de garantie dat de juiste beslissingen op het juiste moment genomen worden. Het gebrek aan informatie wordt voor
een groot deel gecompenseerd door de ervaring die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd.
Tijd, geld, overlast, productieverlies en ga zo maar door, allemaal grootheden die u in de hand wenst te houden. Met BELFOR als partner aan uw
zijde is dat mogelijk. Zaken die u niet wenst, beperken wij, zaken die u wenst, realiseren wij.

DE KLOK TIKT ALTIJD DOOR

slechts in beperkte mate informatie beschikbaar. Kortom, alle ingrediënten voor paniek zijn aanwezig.

De klok tikt altijd door
Het maximale bereiken binnen een
minimale periode. Dat is onze opdracht.
Het is niet voor niets dat wij 24/7 bereikbaar en inzetbaar zijn. Onze specialisten
zijn gewend ad hoc te werken, meestal

BELFOR (Nederland): uw partner voor diensten vóór, tijdens en na

onder moeilijke omstandigheden en altijd

calamiteiten aan uw gebouw en zijn inhoud.

onder een grote tijdsdruk.
BELFOR
Snelheid, improvisatievermogen, efﬁciëntie,

Technology

(Nederland):

uw

partner

voor

technische

reconditionering van apparatuur en machines.

ﬂexibiliteit, knowhow, empathisch vermoBELFOR

Humidity

waar BELFOR zich in herkent.

activiteiten.

(Nederland):

uw

partner

voor

vochtgerelateerde

DE KLOK TIKT ALTIJD DOOR

gen en enthousiasme zijn kernwoorden

BELFOR (Nederland) B.V.
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3044 AS Rotterdam
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