
Slecht weer op komst, voorkom schade!
Met onze preventietips beperkt u het risico op schadeMet onze preventietips beperkt u het risico op schade

Voor deze week zijn er hevige windstoten, zware sneeuw- of onweersbuien en hagel 
voorspeld. Deze extreme weersomstandigheden kunnen schade tot gevolg hebben. Als 
ondernemer wilt u dat uw werknemers ook met deze weersomstandigheden veilig kunnen 
werken. Wij geven u tips.

Voor uw werknemers
Slecht weer kan de veiligheid van uw werknemers 
in gevaar brengen. Neem daarom de volgende 
maatregelen:
• Attendeer uw medewerkers op veilig rijgedrag 

bij mist en gladheid. Denk aan twee handen aan 
het stuur, gepaste afstand en houden aan de 
maximumsnelheid.

• Zitten uw werknemers veel op de weg? Overweeg 
dan een slipcursus.

• Zorg dat de auto’s voorzien zijn van winterbanden. 
• Begin tijdig met het strooien van uw terrein. Dit is 

vaak gratis te verkrijgen via de gemeente.

Bij zwaar weer
• Zorg dat de ramen en deuren gesloten zijn of zet 

deze op de stormstand.
• Licht uw personeel tijdig in.
• Bij slecht weer kunt u zorgen voor een ‘stormrooster’ 

met aangepaste werktijden en thuiswerkafspraken.
• Houd de weersinformatie en eventuele weeralarmen 

in de gaten.
• Volg de aanwijzingen van de politie en brandweer op.

Bij regen en sneeuw
Dit zorgt jaarlijks voor onder andere lekkages, 
instortingsgevaar en overstromingen. Met eenvoudige 
maatregelen kan dit worden voorkomen.
• Maak regelmatig de dakgoten schoon.
• Maak uw dak sneeuwvrij en zorg dat er geen grote 

plassen water op het dak blijven liggen.
• Wanneer u spullen in de kelder of souterrain heeft 

staan, kunt u deze het beste plaatsen op vlonders 
minimaal tien centimeter van de grond.

• Om water tegen te gaan, kunt u gebruikmaken van 
zandzakken.

Bij onweer
Bij blikseminslag kan het gevaar optreden dat uw 
apparatuur beschadigd raakt. Tref de juiste maatregelen 
om uzelf, uw medewerkers en uw gasten te beschermen.
• Blijf zoveel mogelijk binnen. Kant dat niet? Schuil in 

geval van nood in de auto.
• Raak geen metaal aan, denk aan hekken, 

antennemasten en lantaarnpalen.
• Zorg dat uw machines en elektrisch apparatuur over 

overspanningsbeveiliging beschikt.
• Haal stekkers van radio’s, televisies, computers, 

telefoons en zendapparatuur uit het stopcontact.

Bij hagel
• Zorg dat uw wagenpark en/of werkmaterieel onder 

een overkapping staat. Heeft u dit niet? Gebruik dan 
dekens om hierover te leggen.

Bij storm
De harde windstoten kunnen losliggende dakpannen of 
tuinmeubilair wegwaaien. Zorg dus dat dit veilig staat.
• Zet tuinmeubels, terrasstoelen en terrasverwarmers 

binnen, haal de zonwering op en klap parasols in.
• Takken kunnen loswaaien, verwijder daarom de 

overhangende boomtakken.
• Controleer uw bedrijfspand op loszittende delen. 

Denk hierbij aan dakpannen, dakleer, bouten, luifels 
en lichtreclames. 

• Zorg dat uw wagenpark en/of werkmaterieel op een 
veilige plaats staat, het liefst binnen of overdekt. 
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Heeft u toch schade?
Meld uw schade snel en eenvoudig online. Onze 
schadeafdeling behandelt uw schade zo spoedig mogelijk.

Klik hier om uw schade te melden


