
 

 

  
 

 

 

 

Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van veel schaden. Met goede preventieve 

maatregelen beperkt u schade en door periodieke preventiecheck-ups blijft u bewust van  

de veiligheid in uw bedrijf of woning. Uw dierbaren, uw bezittingen, de werknemers en  

de continuïteit van het bedrijf staan op de eerste plaats als u maximale aandacht geeft aan 

preventie en veiligheid.  

De Preventiekaart van NSP Adviesgroep helpt u om permanent alert te zijn. Wenst u advies 

voor preventie of heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.  

Bij een calamiteit kunt u bellen met ons noodnummer 06-46216070. Zeven dagen per week.  

 

1* Heeft u een inbraak- en/of brandmeldsysteem in uw gebouw? Laat deze eens per jaar 

controleren en onderhouden door een erkende specialist. De opvolging van een 

alarmmelding kunt u professioneel laten uitvoeren door erkende surveillanten. 

Heeft u rookmelders? Test deze eens per maand en vervang tijdig de batterijen. 

 

2* Blusapparaten blijven werkzaam door deze eens per jaar te laten controleren en 

updaten door een erkend bedrijf. Hiervoor sluit u eenvoudig een abonnement af.  

Laat uw poederblussers ivm bijkomende schade vervangen door schuimblussers. 

 

3*  Zorg voor veilige apparaten en een zorgvuldig aangelegde elektrische installatie. 

Gebouwen en apparaten moeten voldoen aan de NEN-normen 1010 en 3140.  

De verzekeraars benoemen deze preventie-eis in hun polissen en clausules voor 

bedrijfsgebouwen. Voorkom financiële zorgen door een periodieke NEN-controle! 

 

4*   Koppel geen verlengsnoeren of  contactdozen maar plaats extra wandcontactdozen.  

Dit is een eenvoudige handeling en beslist veiliger dan een ‘spaghetti’ van snoeren. 

 

5*  Laat ’s nachts of na het einde van uw werk geen accu-opladers aan het stroom zitten.  

Houd altijd opladers of acculaadinrichtingen vrij van brandbare materialen.  

 

6*  Doe voor het verlaten van uw woning, voor het slapen of voor de sluiting van uw 

   bedrijfsgebouw een controleronde. Check of alle ramen en deuren gesloten zijn.  

  Zijn lampen en apparaten uit (niet standby)? Heeft u acculaders los gekoppeld? Heeft 

   u de waterkranen dichtgedraaid? Schakel het alarm of de beveiligingsverlichting in. 

 

7*  Ruim regelmatig op. Stofvlokken of zaagsel zijn brandversnellers. Opstapeling  

  van materialen vergroot de brandoverslag en beperkt een snelle brandblussing.  

 

8*  Plaats geen afval, emballage of brandbare zaken buiten tegen de gevel met het oog op 

  brandstichting. De afstand moet minimaal 5 of 10 meter zijn. Verzekeraars  benoemen 

   deze preventie-eis in hun polissen en clausules voor bedrijfsgebouwen. Plaats afval en 

  containers bij voorkeur binnen. Lukt dit niet, plaats ze dan voldoende ver uit de gevel 

  en voorzie de container van een slot. Laat uw afval minstens 1x per week afvoeren. 
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9* Plaats in de meterkast of  in de CV-ruimte geen brandbare zaken. Hanteer deze 

ruimten niet als opslag van goederen, gereedschappen en andere zaken. 

 

10* De opslag van goederen, plaatsing van machines en overige inrichting van het gebouw 

dient zo te zijn georganiseerd dat de paden, de deuren én de vluchtwegen altijd vrij 

toegankelijk zijn om te kunnen vluchten of om de brandweer toegang te verlenen. 

 

11*  Plaats goederen en kwetsbare zaken zoveel mogelijk op vlonders of stellingen met een 

minimale hoogte van 15 cm. Zo voorkomt u schade bij lekkage of extreme neerslag. 

 

12*  Boor geen gaten in vloeren, wanden of het plafond alvorens te checken op leidingen. 

 

13*  Plaats duurzame en brandveilige nachtverlichting aan of in het gebouw tegen 

inbrekers. Indien mogelijk camera’s met opnamecapaciteit. Plaats deze dan voldoende 

hoog ivm mogelijke sabotage voorafgaande aan een (poging tot) inbraak.  

 

14*   Organiseer een goed slot- en sleutelbeleid. Plaats sloten, scharnieren en sluitkolommen 

van minimaal SKG2/3 kwaliteit op deuren en ramen. Verzekeraars  benoemen meestal 

ook deze preventie-eis in hun polissen en clausules voor bedrijfsgebouwen. Breng in 

kaart welke personen een sleutel in het bezit hebben. Bij einde loondienst altijd de 

sleutel innemen. Verander indien mogelijk direct de code van uw inbraakmeldsysteem. 

 

15*  Dreigt harde wind, storm of extreme neerslag? Plaats uw buitenmeubilair binnen,  

haal vlaggenmasten neer, sluit ramen en deuren en veranker afval en emballage.  

 

16*  Heeft u bij neerslag regelmatig last van stijgend water in toilet of een wasbak?        

Hou voor de zekerheid zandzakken van verschillende grootte binnen handbereik.   

Door dit (tegen-)gewicht voorkomt u overlopende toiletten, wasbakken en afvoeren. 

 

17*  Controleer periodiek het terrein van uw buren. Bestaat de kans op brandoverslag of 

vallende materialen bij een storm? Overleg met uw buren over de veiligheid. 

 

18*  Heeft u een adequate beveiliging voor schade aan electronica en machines tegen 

blikseminslag of overspanning? Vraag uw installateur voor maximale veiligheid. 

 

19*  Verricht u dagelijks een back-up van uw data? Is uw data veilig voor hackers? 

 

20*  Organiseer regelmatig met uw medewerkers een preventieronde door het gebouw.  

Plan periodiek een bijeenkomst over de veiligheid voor uw medewerker en uw bedrijf.   
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