
 

 
 
 

Slecht weer op komst? Beperk de schade….. 
 
Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Zwaar weer zorgt iedere keer weer 
voor veel schade. Wordt er slecht weer verwacht? Schade bij zwaar weer is vaak te 
voorkomen door eenvoudige maatregelen. Onze preventietips helpen u daarbij. Zo 
hopen we Nederland weer een stukje veiliger te maken. 

 

 
Storm 

 
Wat kunt u doen vóór de storm? 

- Houd altijd de weersinformatie in de gaten. 
- Controleer goed of alle ramen en deuren gesloten zijn. 
- Licht uw personeel op tijd in en zorg eventueel voor aangepaste werktijden 

en thuiswerkafspraken. 
- Zet tuinmeubilair en losse materialen binnen en haal zonweringen op. 
- Verwijder overhangende boomtakken zodat deze niet tegen het gebouw 

vallen of waaien. 
- Controleer uw (bedrijfs)gebouw op loszittende delen, denk aan dakpannen, 

luifels, antennes en reclameborden. Verstevig de kwetsbare delen van het 
gebouw. Zo voorkomt u niet alleen schade aan het gebouw, maar eventueel 
ook aan anderen. 

 

Wat kunt u doen tijdens storm? 
Harde windvlagen veroorzaken niet alleen schade, ze zijn ook gevaarlijk. Ga nooit 
tijdens een storm het dak op om bijvoorbeeld losgewaaide dakbedekking vast te 
maken. Ligt uw dakbedekking los? Bel dan de brandweer. Zij kunnen het dak dan 
afdekken met plastic om verdere schade te voorkomen. 
       

Regen en onweer 
Regen en onweer kunnen voor wateroverlast en schade zorgen. Ook hiervoor 
kunnen een aantal eenvoudige maatregelen veel problemen voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Wat kunt u doen vóór de regen- en onweersbui? 
 
Heeft u een kelder? Zorg er dan voor dat er niets op de grond staat, maar zet uw 
bezittingen bijvoorbeeld op vlonders van minimaal tien centimeter hoog. 
Maak dakgoten regelmatig schoon en voorkom dat er grote plassen regenwater op 
het dak blijven staan. 
 
Voorzie machines en elektrische apparatuur van een overspanningsbeveiliging. Haal 
stekkers van apparatuur zonder een overspanningsbeveiliging uit het stopcontact. 
Houd altijd zandzakken bij de hand om water tegen te houden. 

Wat kunt u doen tijdens de regen- en onweersbui? 

- Blijf tijdens onweer binnen.  
- Schuil in geval van nood in de auto. 
- Houd altijd een zaklamp binnen handbereik. 

 
 

Vorst en sneeuw 
 
Gladheid, hagel en sneeuw zorgen elk jaar weer voor veel schade. Soms kunt u met 
kleine voorzorgsmaatregelen ongelukken en schade voorkomen. 
 
Wat kunt u doen vóór er vorst of sneeuw komt? 

- Schakel de vorstbeveiliging van uw cv-installatie en radiatoren in. 
- Controleer of uw dompelpompen goed werken. 
- Maak uw dakgoten regelmatig schoon. 
- Laat uw dak sneeuwvrij maken en voorkom dat er grote plassen water op het 

dak blijven staan. 
- Zet bij hagel uw bedrijfswagen(s) op een veilige plaats, als het kan binnen of 

overdekt. 
- Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van veilig rijgedrag bij gladheid. 

Dat wil zeggen: houd twee seconden afstand en pas de snelheid aan. 
- Laat uw medewerkers die veel op de weg zitten een slipcursus volgen en 

voorzie uw auto’s op tijd van winterbanden. 
 

Wat kunt u doen tijdens de vorst of sneeuwbui? 
- Houd altijd de weersinformatie in de gaten. 
- Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden Celsius. Verwarm koude ruimtes 

of tap de leidingen daar af. 
- Verminder gladheid op uw terrein door te strooien met strooizout. Dit is vaak 

gratis verkrijgbaar via de gemeente. 



 

 
 
 
 

Wat kunt u doen 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. Maak uw dak sneeuwvrij en zorg dat geen grote plassen regenwater 
op het dak blijven staan. 

 
 

Heeft u toch schade? 
 

Neem bij een grote schade direct contact op met de brandweer via 112. De 
brandweer kan een bergingsbedrijf inschakelen dat u helpt om de schade zo veel 
mogelijk te beperken. Heeft u een kleinere schade? Neem dan contact op met uw 
verzekeringsadviseur, een schademanager van de verzekeraar of meld uw schade 
online. 
 

 
 


