Weersomstandigheden
Preventietips

Hevige windstoten, zware sneeuw- of onweersbuien en hagel kunnen veel schade
veroorzaken. U wilt als ondernemer dat u en uw medewerkers ook met extreem
weer veilig kunnen werken. Met onze tips bent u voorbereid op zwaar weer.

Wat te doen bij zwaar weer?
Overlast en gevaar bij zwaar weer kunnen beperkt worden
door een aantal simpele maatregelen.
• Sluit ramen en deuren of zet ze op de stormstand.
• Licht uw personeel op tijd in.
• Houd de weersinformatie en eventuele weeralarmen in
de gaten.
• Volg de aanwijzingen van de politie en de brandweer op.
• Zorg voor een ‘stormrooster’ met aangepaste werktijden
en thuiswerkafspraken bij slecht weer.
Verminder de kans op schade door storm
Harde windvlagen veroorzaken niet alleen schade, ze zijn
ook gevaarlijk. Een flinke storm kan losliggende dakpannen
en tuinmeubilair weg blazen.
• Zet tuinmeubels, terrasstoelen en terrasverwarmers
binnen, klap parasols in en haal zonweringen op.
• Verwijder overhangende boomtakken.
• Controleer uw bedrijfsgebouw op loszittende delen. Denk
aan dakpannen, dakleer, bouten, luifels en lichtreclames.
Verstevig, eventueel tijdelijk, de kwetsbare delen van het
gebouw.
• Zet uw bedrijfswagens op een veilige plaats, liefst binnen
of overdekt.

Verminder de kans op schade door onweer
Onweer kan gevaarlijk zijn. Uw apparatuur kan schade
oplopen door blikseminslag. Met de juiste maatregelen
beschermt u uzelf, uw medewerkers en uw gasten.
• Blijf indien mogelijk binnen. Kan dat niet? Schuil in geval
van nood in de auto.
• Raak geen metaal aan, zoals hekken, antennemasten en
lantaarnpalen.

Verminder de kans op schade door regen en sneeuw
Water en sneeuw veroorzaken jaarlijks veel schade.
Met eenvoudige maatregelen voorkomt u lekkages en
instortingsgevaar en beperkt u de gevolgen bij
overstromingen.
• Maak dakgoten regelmatig schoon.
• Maak uw dak sneeuwvrij en zorg dat geen grote plassen
regenwater op het dak blijven staan.
• Bewaart u spullen in de kelder of souterrain? Zet ze op
vlonders van minimaal tien centimeter hoog.
• Controleer regelmatig of uw dompelpompen goed
werken.
• Houd zandzakken bij de hand om water tegen te houden.
Verminder de kans op schade door hagel
Hagel kan in korte tijd uw voertuigen beschadigen. Neem
daarom op tijd maatregelen.
• Zet uw bedrijfswagens in een garage of onder een
carport.
• Geen garage? Leg dan dekens op de auto’s.

Verminder de kans op schade door vorst
Extreme kou kan bij onoplettendheid leiden tot veel schade
en hoge kosten.
• Schakel de vorstbeveiliging van uw cv-installatie en
radiatoren in.
• Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden Celsius.
• Verwarm koude ruimtes of tap de leidingen daar af.
Als het dooit:
• Controleer of uw cv- en waterleidingen zijn gaan lekken
door de bevriezing.
• Zet uw luchtbehandelingsinstallaties weer aan, als u
deze tijdens de vorstperiode heeft uitgeschakeld.
Zorg dat uw medewerkers veilig de weg op gaan
Mist en gladheid zijn gevaarlijk als u of uw medewerkers de
weg op gaan. Aangepast rijgedrag voorkomt veel schade.
• Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van veilig
rijgedrag bij mist en gladheid. Dat wil zeggen: houd twee
seconden afstand en houd u aan de (aangepaste)
maximumsnelheid.
• Laat uw medewerkers die veel op de weg zitten een
slipcursus volgen.
• Voorzie uw auto’s op tijd van winterbanden.
• Verminder gladheid op uw terrein door te strooien met
strooizout. Dit is vaak gratis verkrijgbaar via de gemeente.

Heeft u vragen over
schadepreventie?
VerzekeringenDesk adviseert u graag over het
voorkomen van schade.

E info@verzekeringendesklochem.nl.
T 0573 255 401
www.verzekeringendesk.nl

546-40.2101

• Voorzie machines en elektrische apparatuur van een
overspanningsbeveiliging.
• Haal stekkers van radio, televisie, computer en
zendapparatuur uit het stopcontact. Vergeet uw kabelen telefoonaansluitingen niet.
• Houd altijd een zaklamp binnen handbereik.

