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Bij ons gebeurt dat niet..

Containerbranden veroorzaken veel schade voor
ondernemers.
In Nederland veroorzaken containerbranden die overslaan op nabijgelegen
bedrijven en winkels jaarlijks vele miljoenen euro’s schade (Nu.nl 15 mei
2014).
“Brand in mijn bedrijf, dat gebeurt ons niet” denken veel ondernemers. Een
brand in een winkelcentrum in onze regio wijst ons op de feiten. Ook ons kan
dit overkomen. Een verzekering keert niet altijd een schadevergoeding uit. Een
ramp voor uw onderneming.
Brand is niet altijd te voorkomen, maar door het treffen van
voorzorgsmaatregelen wordt het risico sterk verminderd.
Dichtbij huis
Zondagochtend 4 mei 2014 om 01.51 uur wordt de brandweer van Zwijndrecht
gealarmeerd voor een containerbrand Hoveniersplein te Zwijndrecht. Tijdens de rit naar
dit winkelcentrum (3 minuten na alarmering) worden er nog meer brandweervoertuigen
opgeroepen. Tien minuten na de alarmering worden de eerste woningen ontruimd. Nog
meer brandweermateriaal wordt opgeroepen om de brand te kunnen bestrijden.
Brand in één container treft meer dan 4 winkels
De oorzaak van deze uiteindelijk zeer grote brand was
een container, die geplaatst was tegen de buitengevel
van een winkel. Deze brand is overgeslagen naar de
winkel. Deze brand veroorzaakte vier uitgebrande
winkels. Daarbij liepen een aantal winkels én
bovengelegen woningen veel rook- en waterschade.
De winkel-/bedrijfseigenaar is verantwoordelijkheid voor de container
De buitenopslag op het eigen terrein is een verantwoordelijkheid van de winkel- of
bedrijfseigenaar. Vaak is men zich niet bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt.
Voor buitenopslag behoort het uitgangspunt te zijn, is de opslag brandbaar? Zo ja, wat
kan ik doen oftewel welke maatregelen kan ik
treffen om het aansteken (door derden) te
voorkomen? Graag geeft uw brandweer u een
aantal tips:
 Plaats de container en het afval binnenin het
pand.
 Zet de container op een afstand van 5 à 10
meter vanaf uw pand.



Maak gebruik van een afsluitbare, metalen container. Indien een metalen container
niet tot uw mogelijkheden behoord, kunt u ook gebruik maken van een afsluitbare,
kunststof container (dit is wel de minst gewenste oplossing).

Verzekeraar kan schade op u verhalen!
Willem de Jong, risico deskundige van AEGON Schadeverzekeringen N.V. vertelt “wij
horen vaak dat de verzekeraar de schade betaald, dus na brand start ik gewoon
opnieuw”. In een aantal gevallen klopt dit, echter indien de verzekeraar vermoedt dat de
eigenaar/gebruiker nalatig is geweest, dan kan het uit te keren verzekeringsbedrag
aanzienlijk worden verminderd. Recent zijn de mogelijkheden daartoe door de overheid
verruimt (regres regeling). Indien er schade door derden wordt geleden, wat te wijten is
aan onzorgvuldigheid, dan kan de verzekeraar de schade op u verhalen aldus Willem de
Jong.
Doorstarten?
Continuering van de bedrijfsvoering na een brand is in veel gevallen geen zekerheid.
Enerzijds heeft dit te maken met het financiële aspect voor de wederopbouw. Anderzijds
behoud u uw klanten als u enige tijd niet bereikbaar bent (geen producten kunt leveren)?
Brand is niet altijd te voorkomen, maar indien de maartregelen van buitenopslag worden
toegepast wordt het risico sterk verminderd.
Meer informatie?
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de brandweer: info@brandweer.vrhm.nl
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