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Brand – Water – Explosie 

Het noodlot kan toeslaan; altijd en overal. En is zelfs met de

beste preventieve voorzorgsmaatregelen niet altijd te

voorkomen. Maar wat dan?

Géén paniek!

BELFOR  is uw steun en toeverlaat en staat altijd voor uw

klaar: 24 uur per dag, zeven dagen per week. En vindt, als

wereldwijd marktleider op het gebied van schadeherstel, altijd

een praktische oplossing. Hoe moeilijk de omstandigheden

ook zijn. Snel en doeltreffend! 

GÉÉN PANIEK!

Impact Emergency Aid
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Onmiddellijke reactie -

Eén loket voor alle oplossingen (one-stop-shop) -

Reinigen van opstallen -

Drogen en ontvochtigen -

Reinigen van inventaris -

Reinigen inboedels -

Reinigen voorraden-goederen -

Reconditionering en herstel van machines -

Bouwkundig herstel -

Elektronica reconditionering -

Boek- , papier- en documentdrogen -

Data recovery -

Data erasure -

Verwijderen van schimmels - 

Bedrijfscontinuïteitsdiensten -  

BELFOR Calamiteiten Programma -



ALLES DRAAIT OM DE REACTIETIJD
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Headline innerhalb eines Artikels

Fliesstext:Far far away, behind the word
mountains, far from the countries Vokalia
and Consonantia, there live the blind texts.
Separated they live in Bookmarksgrove
right at the coast of the Semantics, a large
language ocean.

Hervorhebung im Text 1

Hervorhebung im Text 2

Aufzählungen

•erster Punkt
•zweiter Punkt
•dritter Punkt
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Snelheid, snelheid en nog eens snelheid!

Daar draait het om bij een calamiteit. Vanaf het moment dat deze plaatsvindt,

tikken de seconden weg. En is elke minuut er één teveel.

Een professionele organisatie met louter vakspecialisten maakt dan het verschil

tussen chaos en weer “back in business”. 

BELFOR's know-how en ervaring staan garant voor het laatste. Snel en vakkundig.

Met 150 volledig geoutilleerde vestigingen op alle vijf de continenten en met

ruim 3.000 toegewijde full-time medewerkers bent u verzekerd van een snelle en

voor alle partijen efficiënte oplossing.

Onze capaciteit om binnen afzienbare tijd overal en altijd de juiste mensen,

materialen, middelen, kennis en ervaring in te zetten, staat daar borg voor. 

Snel ter plaatse zijn geeft ons de mogelijkheid de situatie te beoordelen, samen

met u prioriteiten te bepalen en de meest effectieve methoden en

procedures  -en zonodig ook noodreparaties-  in gang te zetten om de gewenste

bereddering te verwezenlijken. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen

worden daarbij niet uit het oog verloren.

Schade beperken aan cruciale, operationele systemen, computers, elektronische

componenten, machines, voorraden e.d. is doorgaans een race tegen de klok.

Immers, uw portemonnee -en meer dan dat, de continuïteit van uw bedrijf - is in

het geding. 

BELFOR heeft alle technische kennis en expertise in huis en beschikt over alle

noodzakelijke materialen, middelen en medewerkers om direct te reageren en de

best mogelijke beredderingsmaatregelen te treffen in vrijwel alle denkbare

situaties waar ook ter wereld.

Kortom, we zijn er: waar en wanneer u ons nodig heeft!



ALLE OPLOSSINGEN ONDER ÉÉN DAK
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BELFOR levert de hoogste kwaliteit en het meest

uitgebreide pallet van reconditioneringsdiensten na

calamiteiten welke zijn veroorzaakt door de natuur, de

mens of als gevolg van technische onvolkomenheden.

Verspreid over de gehele wereld beschikken wij over

volledig geoutilleerde full-service vestigingen van waaruit

wij onmiddellijk in actie kunnen komen en alles aan kunnen

wenden om uw probleem op te lossen. Hoe groot of hoe

klein de schade ook is.

In de periode direct na de ramp en het uiteindelijke herstel

dienen veel belangrijke beslissingen genomen te worden.

Al deze beslissingen kunnen een groot effect hebben op

het herstelproces. Met onze kennis en ervaring op het

gebied van reconditionering herkennen wij als geen ander

het belang van de juiste beslissing op het juiste moment.

Al de effecten van de beslissingen dienen benoemd en

overwogen te worden waarbij een totaal overzicht van het

project van essentieel belang is. Niet zelden worden

oplossingen gekozen welke in eerste instantie goed lijken

doch in een later stadium en in relatie tot het gehele

proces niet de juiste blijken te zijn. Alleen met de unieke

kennis van complexe structuren alsmede de kennis van het

gehele schade herstel proces kan de allerbeste oplossing

gekozen en gerealiseerd worden.

BELFOR is een leidinggevend bedrijf in dienstverlening na

calamiteiten in de meest brede zin des woords. Zij

draagt verantwoordelijkheid naar zowel de verzekeraar

als de verzekerde hetgeen voor alle partijen een garantie

voor een optimaal resultaat geeft.

Wij maken, op basis van ervaring en know-how, de afweging

tussen mogelijkheden en kosten betreffende de toe te

passen technologieën en procedures teneinde de meest

passende en snelste reconditioneringsmethode te

selecteren welke de beste prijs-kwaliteitverhouding levert.

Vervolgens implementeren we de gekozen procedures

met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Wereldwijd

veranderd BELFOR chaos in geordende reconditionerings-

processen hetgeen de continuïteit van het proces

garandeert. Een volle portfolio met tevreden relaties die

onze vakkennis, ons service niveau, onze kwaliteit en onze

integriteit onderschrijven, maakt dat u kunt rekenen op

BELFOR (Nederland) B.V.

Als een klant van BELFOR heeft u te maken met ’s werelds

meest ervaren, all-round dienstverlener  na calamiteiten.

Wij leveren een uitgebreid scala van diensten in ontelbare

combinaties. Herstel zal daardoor altijd op de meest

efficiënte wijze plaatsvinden.

Toegang tot al onze wereldwijde middelen en

mankracht .

Vakkennis en ervaring waar- of wanneer dan ook.

BELFOR Technische Ondersteunings afdeling

onderstreept onze leidinggevende positie in de

industriële technologieën, restoratietechnieken en

toepassingen. Onze afdeling 'Technische ondersteuning'

bestaat uitsluitend uit zeer ervaren hoog opgeleide en

langdurig getrainde specialisten met een breed scala van

disciplines zoals o.a.:

Architecten

Coördinatoren na rampen

Gecertificeerde trainers en docenten 

Papierdroog- en restoratie-specialisten

Schimmel-deskundigen

Chemici

Machine- en werktuigbouwkundigen

Volledig opgeleide technici

Eigen chemisch analisten

Natuurkundig analisten

Environmental scientists



HET GEHEEL IS GROTER
DAN DE SOM DER DELEN 
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HET REINIGEN VAN OPSTALLEN
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Na een brand, waterschade of een andere vorm van

vervuiling zijn de directe gevolgen aan een gebouw in de

meeste gevallen goed zichtbaar. De verborgen schade die

op kan treden na- of tijdens een calamiteit kan echter in

een later stadium alsnog grote problemen veroorzaken.

Vervuiling kan een serieus probleem betekenen en BELFOR

is in staat de volledige omvang van het probleem in beeld

te brengen. Daarbij worden gedetailleerde evaluaties en

rapportages opgemaakt aan de hand waarvan adviezen en

aanbevelingen worden verstrekt zodat de juiste

beslissingen op een snelle en adequate wijze genomen

kunnen worden. De meest moderne technologieën op het

gebied van o.a. ontvochtiging, reiniging, ontsmetting en

ontgeuring zullen vervolgens aangewend worden om te

verzekeren dat opstallen en de omgeving zo snel mogelijk

in een acceptabele conditie voor de gebruikers worden

(terug)gebracht.

Het maakt niet uit of de eigenaar van het pand een eigen

leverancier heeft of dat het pand nog in aanbouw is.

BELFOR kan naadloos samenwerken met alle mogelijke

partijen en zal te allen tijde heldere, transparante en

consistente technische adviezen geven en onze  eigen

expertise aanwenden om een snel herstel te realiseren.

BELFOR is op de hoogte van alle bouwkundige

voorschriften in vrijwel elk land waarin zij gevestigd is.

BELFOR zal in alle gevallen een toegewijde project manager

als centraal aanspreekpunt beschikbaar stellen aan zowel

de eigenaar, de betrokken expertisediensten als de

verzekeraar.

Voor elk project zullen bovendien risicoanalyses en -

evaluaties worden gemaakt om alle  procedures met

betrekking tot de gezondheid en veiligheid van alle

betrokken partijen toe te kunnen passen. 
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GEAVANCEERDE
DROGINGSPROCESSEN
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De techniek van het drogen

Schadebeperking heeft een direct verband met reactietijd en het inzetten van

de juiste beredderings- en reconditioneringstechnieken.

BELFOR heeft zich daarop ingesteld en kan binnen afzienbare tijd op elke locatie

aanwezig zijn. Waar dan ook …wanneer dan ook. 

De capaciteit van BELFOR voor wat betreft ontvochtigingsapparatuur en -

technieken behoort tot de beste en meest omvangrijke ter wereld. Daardoor

kunnen wij, met de meest geavanceerde technieken, sneller en beter reageren

dan de meeste andere bedrijven. 

Vanuit vestigingen, kantoren en opslagplaatsen waar ook ter wereld reageren

we snel en implementeren direct de meest passende oplossingen.Tijd is van

essentieel belang en het conditioneren van de omgevingslucht kan het verschil

betekenen tussen alles verwoestende corrosie en het redden van kostbare

machines, elektronica en voorraden. Wij realiseren ons dat terdege en

onderkennen de verschillen tussen effectieve restoratie en tijdgevoelige

reconstructietechnieken. Daarom bieden wij no-nonsense benaderingen en

gezond verstand-oplossingen, waarbij wij uw belangen en prioriteiten centraal

stellen.



HET REINIGEN VAN INBOEDELS,
INVENTARISSEN EN GOEDEREN
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Naast het reinigen van bouwkundige constructies heeft

BELFOR zich ook gespecialiseerd in het reinigen van alle

mogelijke inventarissen, inboedels, goederen en overige

artikelen die als inboedel of inventaris kunnen worden

aangemerkt. Van kasten, stoelen, bureaus en voorraden

tot geavanceerde kantoorapparatuur. Elk onderdeel

wordt stuk voor stuk gedetailleerd beoordeeld om de

juiste herstelmethode vast te kunnen stellen.

Als BELFOR stellen wij alleen behandelingen voor die

passen in ons beeld van schadebeperking. Ons

gespecialiseerd research -en (product)ontwikkelings-

team ontwikkelt middelen en procedures die een

maximaal resultaat van de reinigingswerkzaamheden

garanderen.

BELFOR investeert daarnaast voortdurend in nieuwe

technologieën,  zoals air-wash-systemen, en peel-off-

coating welke reiniging mogelijk maken van onderdelen

die voorheen niet te behandelen waren.
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HET RECONDITIONEREN
VAN MACHINES EN ONDERDELEN
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Na een brand, waterschade of andere vormen van vervuiling kunnen

productiemachines, mechanische onderdelen en andere apparaten alsmede

voorraden onherstelbaar beschadigd raken door corrosie, slijtage of storingen.

Direct stabiliseren van de situatie kan worden gerealiseerd door de aangetaste

onderdelen en oppervlakken op een juiste wijze te beschermen tegen verdere

schadeontwikkeling en het creëren van een geconditioneerde omgeving. In veel

gevallen wordt hiermee voorkomen dat onderdelen onherstelbaar beschadigd

raken. Door het nemen van de juiste acties kan reconditioneren en herstel

succesvol plaatsvinden. Omdat vervanging tijd- en geldverslindend is, verdient

reconditionering en herstel vaak de voorkeur.

Kostenbesparingen van ruim 90% in vergelijking met vervanging vormen beslist

geen uitzondering. Maar reinigen en herstel heeft niet alleen een belangrijk

financieel voordeel. Wellicht nog belangrijker is dat het de snelste manier voor een

bedrijf is om de productie weer te kunnen hervatten en zo te kunnen (blijven) leveren

aan de klanten.

Belangrijke productiemiddelen zoals cruciale machines, gietvormen, test- en

richtmiddelen en zelfs onderdelen en halffabrikaten kunnen soms een levertijd van

meerdere maanden hebben. Wanneer up-to-date-gegevens, zoals tekeningen e.d.,

niet beschikbaar zijn, kan deze periode nog aanzienlijk langer worden of vervanging

zelfs uitgesloten zijn. Reiniging en reconditionering is dan ook vaak de meest

effectieve oplossing.

Zelfs wanneer de betrouwbaarheid van een machine op de langere termijn niet

gegarandeerd kan worden of levertijden van onderdelen extreem lang zijn, kunnen

technici van BELFOR  reconditionerings- werkzaamheden uitvoeren om de

voortgang van de productie, en daarmee de levertijden, (tijdelijk) mogelijk te maken.

Onze vakkundige technici werken nauw samen met zowel leveranciers van

machines en apparatuur als met (de medewerkers van) de klant. Met als

gezamenlijk doel de kwaliteit en daarmee de betrouwbaarheid van de betreffende

machines te kunnen garanderen. Indien aanvullend op de reconditionerings-

werkzaamheden machines gerepareerd moeten worden en/of onderdelen

vervangen dienen te worden, dan kunnen onze technici de noodzakelijke

expertise leveren om de gewenste reconditionering te realiseren om machines op

de juiste wijze weer in gebruik te kunnen stellen.



RECONDITIONEREN VAN ELEKTRONICA
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Wanneer elektronische onderdelen en/of componenten

vervuild zijn, bijv. als gevolg van een brand of

waterschade, dan is een snelle reactie essentieel.

Hoewel elektronische apparatuur zoals computers,

relatief goed bestand is tegen de meeste vormen van

vervuiling is directe bereddering en intensieve recon-

ditionering vaak noodzakelijk om problemen op de langere

termijn te voorkomen.

Met ruim een kwart eeuw aan onderzoek, ontwikkeling en

ervaring op het gebied van reconditionering van

elektronica kan BELFOR een totaaloplossing bieden voor

alle mogelijke elektronische systemen, apparaten en

componenten. 

Ons zeer ervaren en goed opgeleid technisch personeel

past de meest recente technieken toe en zorgt ervoor

dat het reconditioneren en het testen conform de

hoogste normen wordt uitgevoerd. Of zij nu op locatie

actief zijn in verplaatsbare volledig geoutilleerde

werkplaatsen of in onze technische centra. Onze

procedures omvatten ook het gebruik van antistatische

gereedschappen en vloeren, speciaal ontwikkelde

chemische processen en ultra snelle vacuüm

drogingtechnieken en zijn alle ISO 9000-gecertificeerd.

Omdat wij bovendien nauw samenwerken met alle

producenten en onderhoudsorganisaties gedurende het

gehele reconditioneringsproces, kunnen wij  in onze

onderhoudsovereenkomsten ook garanties geven.

BELFOR meet zichzelf aan de door haar behaalde

resultaten. Door het gebruik van speciaal ontwikkelde

diagnose-software en testprocedures kunnen de klanten

van BELFOR volledig vertrouwen op de apparatuur nadat

deze weer in gebruik is gesteld.
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HERSTEL VAN DOCUMENT EN DATA
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BELFOR past voor het drogen en ontvochtigen van papier

en andere documenten de meest verfijnde apparatuur

toe dan welk ander reconditioneringsbedrijf ook. Of u nu

een vriesdrooginstallatie nodig heeft, een thermische

vriesinstallatie, een moleculaire zeef, microwave-

technologie, röntgen-technologie of meer standaard-

vormen van herstel zoals de lage druk- ontvochtiging, wij

hebben de meest passende oplossing voor u

beschikbaar.

Het geautomatiseerde inventaris-managementsysteem

van BELFOR geeft u een directe toegang tot alle

goederen die bij ons in behandeling zijn. Natuurlijk zijn wij

ook bekend met de afhandeling, verpakking en

vastlegging van zaken zoals voorraden, medische

gegevens en bibliotheken. Op die manier kunnen wij

garanderen dat één en ander in dezelfde oorspronkelijke

vorm en volgorde terugkomt. Of het nu een klein medisch

dossier is of een complete inhoud van een bibliotheek,

BELFOR is de absolute nummer één op het gebied van

papierdroging.

Een virus, een crash van de harde schijf, onvoldoende

beveiliging, fouten tijdens upgrading of installatie van

software, onvoldoende onderhoud of gewoon een klein

ongelukje, kan grote schade tot gevolg hebben. In

extreme situaties kan het opslagmedium zelfs geheel

onder water gekomen zijn of uit een brandhaard zijn

gehaald. Wat ook de oorzaak is, BELFOR heeft de

oplossing voor het optimaal herstellen van de

beschadigde of anderszins verloren data. Onze ervaren

specialisten staan ook voor dit soort calamiteiten 24 uur

per dag en zeven dagen per week voor u klaar. 

Een geruststellende gedachte.

In ons document drogings centrum 
behandelen wij 

Geluidsbanden

Blauwdrukken

Boeken

CD’s

Gegevensbestanden

Diskettes

Documenten

Tekeningen

Dossiers

Films

DVD’s

Bibliotheken

Tijdschriften

Magnetische
gegevensdragers

Microfiches

Microfilms

Negatieven

Schilderijen

Perkament

Foto’s

Voorstellen

Rapporten

Dia’s

Sheets

Velijn (fijn perkament)

Videobanden

Bestanden

Afdrukken

Röntgen foto’s

Landkaarten

Plattegronden

Enz.
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SCHIMMELVERWIJDERING
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Ook het verminderen van schimmelvorming of het verwijderen van schimmels

behoort tot het dienstenpakket van BELFOR. Daartoe  beschikken wij over een

team met gezamenlijk ruim 100 jaar ervaring in het behandelen van water en

schimmels. Daarbij gaan we uit van een gezond verstand- benadering en bieden

oplossingen aan die passen bij het probleem zonder paniek te zaaien of het

probleem groter te maken dan het in werkelijkheid is.

Zo hebben we met succes schimmelproblemen opgelost in scholen, bibliotheken,

ziekenhuizen, appartementencomplexen en kantoorgebouwen en zijn we over dit

specifieke onderwerp wereldwijd graag geziene sprekers bij trainingen en

conferenties.

BELFOR draagt er zorg voor dat getroffen ruimten na behandeling weer volledig

voldoen aan de normen, regels en voorwaarden met betrekking tot veiligheid en

gezondheid. Ook op dit gebied kunt u bij ons rekenen op de allerhoogste kwaliteit.



CALAMITEITEN-TEAM 
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Actief over de gehele wereld

Als er één terrein is waarop BELFOR wereldwijd een meer

dan goede naam heeft opgebouwd, dan is het wel bij de

aanpak van grote calamiteiten. Wanneer bereddering en

reconditionering nodig is na een extreem grote schade,

zoals omvangrijke branden en explosies, overstromingen

en andere rampen waarbij snel en efficiënt veel

assistentie en expertise gewenst is, dan staan wij ons

mannetje. 

Schade aan gebouwen, machines, elektronica,

documenten en data worden snel en vakkundig

geanalyseerd en waar mogelijk, worden direct de

noodzakelijke bereddingsactiviteiten in gang gezet.

Rapporten met beoordeling van de mate en de intensiteit

van de vervuiling, schade-analyses en rapportages

evenals het vastleggen met behulp van digitale foto’s

vindt direct plaats en, indien gewenst per e-mail, aan u

verzonden. Op die manier wordt u snel en accuraat over

de voortgang van het herstelproces geïnformeerd. 

Net als veel  expertisebureaus hebben ook wij  een deel

van onze mankracht speciaal  opgeleid voor het

behandelen van de grotere catastrofes en andere meer

gespecialiseerde complexe technische schades. Ons

calamiteitenteam is zeer ervaren in de organisatie rond

de vele en vaak complexe schades die bij een grote

calamiteit om de hoek komen kijken. Zij zijn daarom

goed in staat om op een zeer efficiënte wijze het

beredderen c.q. reconditioneren van het gehele project te

managen, al dan niet in nauwe samenwerking met de

gespecialiseerde experts. Door hun uitgebreide ervaring

kunnen zij bovendien de meest financieel verantwoorde

oplossingen verzorgen zonder hun focus op de

geformuleerde doelstellingen te verliezen.
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TECHNISCHE EXPERTISE
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Ook op dit vlak kunt u rekenen op de meest uitgebreide professionele

ondersteuning en begeleiding. Wij zorgen er na een calamiteit binnen de kortst

mogelijke tijd en tegen de laagst mogelijke kosten voor dat uw bedrijf weer snel

bedrijfsklaar is of uw woning weer bewoonbaar 

Logistiek, interne trainingen en opleidingen alsmede de technische know-how zijn

van het allerhoogste niveau terwijl wij altijd in staat zijn de meest passende en

effectieve oplossingen te realiseren voor welke calamiteit dan ook.

Onze Technische ondersteuning omvat :

• Opleidingen en trainingen

• Audits en certificeringen

• Kwaliteitsgaranties

• Specifiek onderzoek en ontwikkeling van chemicaliën en middelen.

Onze medewerkers werken aan oplossingen voor chemische en fysische

vraagstukken, zowel op locatie als in onze eigen laboratoria. Ook zijn wij constant

bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken en methodes. Onze service

heeft een wetenschappelijke basis, doch is mede door de jarenlange ervaring op

alle mogelijke schade- situaties wel degelijk praktisch van aard.

Daarbij maken we gebruik van de technische ervaring en mogelijkheden van onze

volledig geoutilleerde laboratoria om continu nieuwe herstel- en

reconditioneringstechnieken te ontwikkelen. Onze interne standaard voor

kwaliteitsmanagement en technische transparantheid overtuigen zelfs de meest

kritische klanten. Door de jaren heen zijn wij in staat gebleken de grenzen van het

mogelijke op herstel- en reconditioneringsgebied te verschuiven. Zelfs in de

meest gevoelige omgevingen, zoals bijv. clean-rooms in de halfgeleider-industrie,

heeft ons ondersteuningsteam  bewezen dat technische hoogstandjes en een

optimale kwaliteitsborging van de reconditionering in deze high-technologie

mogelijk is.



BEDRIJFSCONTINUÏTEITSDIENSTEN
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Advies en training op basis van jarenlange

ervaring en uitgebreide know-how.

Calamiteiten en rampen kosten bedrijven die daar direct-

of indirect door getroffen worden, handen vol met geld.

Niet zelden wordt een deel van deze kosten veroorzaakt

doordat de bedrijven niet voorbereid zijn op een calamiteit. 

Veel bedrijven maken dankbaar gebruik van de trainings-

en adviesfaciliteiten die BELFOR op het gebied van

calamiteitenplannen te bieden heeft.

Adviezen om uw bedrijf voor te bereiden op

calamiteiten

Als ’s werelds grootste dienstverlener na calamiteiten

kunnen wij bogen op ontelbare succesvolle projecten in

bedrijven, woningen en instellingen hetgeen ons een

uitstekend inzicht verschaft in de gewenste planning,

management, onderzoek en risico-analyses.

Onze adviesdiensten kunnen wij als volgt

omschrijven :

• Analyse van fysische en procesmatige risico’s indien 

een cruciaal  onderdeel van uw bedrijf niet langer 

functioneel is.

• Advies op het gebied van salvage-activiteiten die voor 

uw organisatie relevant zijn.

• Het voorbereiden en, indien nodig, ten uitvoer brengen 

van alle mogelijke beredderings-acties, crisis-

management, automatiseringscontinuïteit, reinigings-

en reconditioneringsactiviteiten en bedrijfsvoortgangs-

processen.

Samenwerking

In het kader van ons begeleidingsprogramma werken wij

nauw samen met het management van uw bedrijf teneinde

het opmaken, auditen, en testen van uw calamiteitenplan

optimaal te kunnen  ondersteunen. Desgewenst kunnen wij

uw medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het managen

van crisissituaties, hiertoe trainen en opleiden. Trainingen

speciaal ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op

het onvoorspelbare. Ook indien uw organisatie het opmaken

en in stand houden van een calamiteitenprogramma in zijn

geheel extern wil laten verzorgen kan BELFOR daarvoor een

passende oplossing aandragen.

Onze unieke en uitgebreide praktische ervaring is ook voor

u beschikbaar door ons opleidings- en trainingsprogramma.

Dit omvat alle gebieden van een calamiteit zoals de

voorbereiding, schade beperkende maatregelen en preventie.

Natuurlijk kunnen alle trainingen en opleidingen zodanig

worden aangepast dat zij naadloos aansluiten bij uw

organisatie en de wensen van uw en uw medewerkers.
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Bedrijfsvoortgangsoefeningen

Bedrijfscontinuïteitsplannen dienen uitgebreid en regelmatig getest te worden

om te garanderen dat een optimaal effect kan worden bereikt. De methode om

dit uit te voeren is opgebouwd uit de volgende fasen :

Fase 1: Plan Audit – BELFOR bestudeert het plan en beoordeelt of een

optimaal effect bereikt kan worden en wij zullen voorstellen doen om eventuele

verbeteringen aanpassingen door te voeren.

Fase 2: Plan Walk Trough – In deze fase wordt de bewustwording van alle

betrokkenen verder ontwikkeld, waarbij veel aandacht zal worden geschonken

aan de specifieke rol die zij in het geheel spelen.

Fase 3: Scenario Workshop – Tijdens een test-scenario, gebaseerd op zeer

realistische  omstandigheden, zullen de deelnemers worden gevraagd de plannen

in bedrijf te stellen en de aan hen toevertrouwde activiteiten te ondernemen met

als doel op de meest efficiënte wijze een einde te maken aan de kritische situatie. 

Risico- en beredderingsonderzoeken

Dit moet gezien worden als een geïntegreerd deel van een bedrijfs-

coninuïteitsplan, omdat het mogelijke bedreigingen, risico’s en zwakheden

identificeert van zowel externe bronnen als de interne fysische infrastructuur.

Het beoordeelt de impact op kritische bedrijfsonderdelen en zal aanbevelingen

voor verbeteringen doen die  afhankelijk zijn van de gestelde prioriteiten en

geformuleerde doelstellingen. Speciale aandacht zal uitgaan naar documentatie

en communicatie.

De hoofdpunten en essentiële factoren worden zichtbaar gemaakt middels bijv.

schematische weergaves en diagrammen.

Wanneer het ergste u overkomt, kunt u er maar beter op voorbereid zijn.
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Uw reactie is van essentieel belang.

Uw reactie en activiteiten binnen de eerste uren na een

calamiteit zijn bepalend voor de slagingskansen van de

totale reconditionering. Uw crisisteam heeft slechts één

kans om het goed te doen. Wilt u zelf de gok wagen of

geeft u de voorkeur aan ervaren professionals die van het

snel en optimaal herstellen van door brand, rook, roet of

vocht aangetaste goederen hun vak hebben gemaakt? 

Schade door brand, water of explosie is tegenwoordig een

onderkend risico voor elk bedrijf, terwijl brandstichting,

vandalisme en terrorisme een groeiende bedreiging

vormen. Een effectieve voorbereiding en het managen van

calamiteiten is dan ook nog nooit zo belangrijk geweest

als nu. 

Ons Salvage-actieprogramma.

Onze uitgebreide ervaring en praktische kennis van

calamiteiten en rampen heeft zich ontwikkeld tot een

internationale service.

Met ruim 30 jaar ervaring in alle vormen van

dienstverlening vóór, tijdens en na calamiteiten alsmede

met ons bedrijfscontinuïteitsplan, kunnen wij als  BELFOR

u helpen methoden en procedures te implementeren die

u de zekerheid bieden dat de tijd, nodig om uw bedrijf weer

operationeel te maken, de kortst mogelijke is.

Wij kunnen niet voorkomen dat calamiteiten optreden,

maar we kunnen - en zullen - de financiële en persoonlijke

consequenties voor u zoveel mogelijk beperken.

Het BELFOR Calamiteiten Programma biedt u :

• Bereddering en assistentie op elk moment van de dag

of nacht waar dan ook ter wereld.

• Expertise op het gebied van calamiteiten in welke

vorm dan ook; van een omvangrijke brand in een fabriek

tot een gesprongen waterleiding in een woning.

• Conditionering en bescherming van uw eigendommen

vanaf het moment dat onze medewerkers ter plaatse zijn.

• Directe schadebeoordelingen en inventarisaties ter

plaatse.

Ons calamiteitenprogramma is geconstrueerd rondom uw

eigen procedures om zo een totaal calamiteiten-

managementplan te realiseren. Wanneer een calamiteit

zich daadwerkelijk voordoet, zijn daardoor alle betrok-

kenen voorbereid en kunnen zij als team optreden. Dit

betekent dat het 3-fasen actieplan met de grootst

mogelijke effectiviteit direct in bedrijf gesteld kan worden.

1. Teneinde de locatie veilig te maken en verdere schade

te beperken, terwijl de te beredden goederen direct

behandeld kunnen worden.

2. Teneinde de omvang en de consequenties van de

schade te beoordelen.

3. Teneinde het pand, de inhoud, de machines en het

bedrijf als geheel zo snel mogelijk weer volledig

bruikbaar en operationeel te maken.

Een programma voor herstel

In de meeste gevallen is de indirecte schade als gevolg

van bijvoorbeeld productieverlies e.d. vele malen groter

dan de feitelijke direct zichtbare materiële schade. Het

verlies van data, de onderbreking of zelf beëindiging van

productie en het verlies van klantenvertrouwen kan fatale

gevolgen hebben. Het is daarom van cruciaal belang uw

productie weer zo snel mogelijk op gang te helpen. 

Om dit mogelijk te maken is een juiste combinatie van

beredding en reconditionering essentieel om  schade

tot een absoluut minimum beperken.



Recovery Reinstatement

00:02:00 00:03:00 00:04:00

Reactie 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Door een fijn netwerk van vestigingen, verspreid over alle continenten, zijn onze

experts in staat binnen afzienbare tijd op de plaats van de calamiteit komen. Dat

is een voordeel, maar zeker niet het enige. Wij hebben een niveau van

dienstverlening na calamiteiten ontwikkeld dat voldoet aan alle wensen en eisen

van alle mogelijke organisaties. Of deze nu klein of groot zijn, nationaal of

internationaal opereren

Een drie-traps-service

Ons calamiteitenprogramma zal u voorbereiden op calamiteiten zodat u de

tijdrovende voorbereidende maatregelen niet meer hoeft te nemen nadat een

calamiteit u heeft getroffen. Dit betekent dat u zich kunt concentreren op uw

meest essentiële taak: Uw bedrijf in bedrijf houden.
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Emergency Numbers (24h)

Australië +61 - 2 - 9748 - 1370

Oostenrijk 0800 - 22 22 22*

België 0800 - 24 24 7*

Canada 888 - 432 - 1123*

Tsjechië +420 - 602 - 380 959

Frankrijk +33 - 1 - 49 82 90 10

Duitsland 0180 - 12 34 56 6*

Hongarije 06 - 80 - 63 00 98

Ierland +353 - 1 - 835 3580

Israël +1 - 800 - 380 000*

Italië 800 - 82 01 89*

Japan +81 - 90 - 7424 3401

Nederland 0900 - 4321 4321*

Polen 0800 - BELFOR*

Portugal +34 - 91 - 490 59 30

Singapore +65 - 6848 - 1110

Zuid Afrika +27 - 11 - 792 71 75

Spanje +34 - 91 - 490 59 30

Zweden +46 - 70 - 313 53 70

Zwitserland +41 - 41 - 455 01 18

Taiwan +886 - 2 - 2657 0456

Thailand +66 - 2 - 369 2950

Turkije +90 - 532 213 2950

Engeland +44 - 1827 - 307630

Amerika 800 - 856 33 33*

* alleen vanuit het desbetreffende land bereikbaar

Voor informatie betreffende landen welke niet in deze
lijst zijn opgenomen verzoeken wij u contact op te
nemen met ons hoofdkantoor in Duisburg Duitsland. Ook
kunt u de actuele informatie vinden op www.belfor.com

ALTIJD TOT UW DIENST
WAAR DAN OOK



Recovery Reinstatement

00:02:00 00:03:00 00:04:00



VOOR MEER INFORMATIE VERZOEKEN WIJ U

CONTACT OP TE NEMEN MET:

BELFOR (Nederland) BV

Hoofdkantoor

Gantelstraat 8 – 12

3044 AJ  Rotterdam

Tel.: (010) 462 4 888

Fax: (010) 245 7 783

E-mail: info@nl.belfor.com

www.belfor.nl

Vestigingen BELFOR (Nederland) B.V.

Alkmaar (072) 56 71 467

Eindhoven (0499) 49 41 60

Den Haag (070) 309 92 47

Heerenveen (0513) 62 28 01

Heerlen (045) 52 33 133

Rotterdam (010) 46 24 888

Tynaarlo (0592) 54 32 39

Weesp (0294) 41 61 51

Zoeterwoude (071) 54 16 643

ALARMNUMMER : 0900 – 4321 4321

BELFOR International GmbH

Headquarter

Franz-Haniel Platz

47119 Duisburg

Germany

Phone: +49 (0) 203 806-8601

Fax: +49 (0) 203 806-8603

E-Mail: info@belfor.com

www.belfor.com
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