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INHOUDSOPGAVE

Heeft u een brand- en bedrijfsschadeverzekering voor uw bedrijf  
of wilt u er één afsluiten, dan is de kans groot dat een verzekerings- 
inspecteur uw bedrijf wil bezoeken.

Dat wordt een belangrijke dag, want de informatie die een 
verzekeringsinspecteur verzamelt, is bepalend voor eventuele 
voorwaarden en uitsluitingen en voor de hoogte van de premie en de 
feitelijke acceptatie. U heeft dus alle reden om u goed voor te bereiden 
op de inspectie.

Welke informatie zoekt de inspecteur, waar kunt u uw ‘score’ in dit 
stadium helpen verbeteren, wat zijn de do’s & don’ts? Deze Riskonet 
white paper helpt u bij de voorbereiding op de inspectie.
 
Ron de Bruijn
Managing Partner Riskonet

EEN  
BELANGRIJKE  
DAG
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BIJ POLISSEN VOOR MATERIËLE EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERINGEN  

VAN ENIGE OMVANG ZIJN BEDRIJFSINSPECTIES EERDER REGEL DAN UITZONDERING.  

LOGISCH. ALS UW ONDERNEMING ZICH WIL VERZEKEREN TEGEN MATERIËLE  

EN BEDRIJFSSCHADE, DAN KUNT U VERWACHTEN DAT DE VERZEKERAAR WIL BEGRIJPEN HOE DE 

RISICO’S ZIJN EN HOE U DAAR MEE OM GAAT. MEN WIL GRAAG DUIDELIJKHEID OVER  

ONDER ANDERE DE BEDRIJFSACTIVITEITEN EN OVER DE BEVEILIGING  

EN BOUWAARD VAN UW PANDEN.

OVER VERZEKERAARS EN RISICO’S

Informatie staat derhalve centraal. In de huidige markt zijn 
goede, betrouwbare gegevens over uw situatie, de risico’s en 
de maatregelen essentieel. De verzekeringsmarkt is immers  
in de afgelopen jaren sterk ‘verhard’, met als gevolg dat ver- 
zekeraars veel meer informatie willen ontvangen om risico’s 
te kunnen accepteren. Hoe hoogwaardiger en betrouwbaarder 
die informatie, hoe groter de kans dat de verzekeraar en u het 
eens worden. Belangrijk: u bent degene die over de informatie 
beschikt en die deze met de verzekeraar kan delen. 

In dat opzicht is het afsluiten van een verzekering tegen 
materiële en bedrijfsschade als een investeringsaanvraag 
indienen bij een bank: er zijn grote belangen mee gemoeid. 
Net zoals een bank bij een kredietaanvraag wil weten hoe 
financieel solide de aanvrager is, wil de verzekeraar bij de 
aanvraag van een verzekeringspolis weten hoe solide het  
risicobeheer is bij de onderneming.

Informatie is ‘key’ bij de vraag of een verzekeraar wil ver- 
zekeren, of anders gezegd: of de verzekeraar bereid is finan- 
ciële middelen te ‘reserveren’ voor een eventuele uitkering  
bij schade. Het is goed voor te stellen dat een verzekeraar 
basisinformatie van het bedrijf wil kunnen inzien, zoals lig-
ging en bouwaarden, activiteiten en productieprocessen,  
en diverse waarde-opgaven.

DE ACTUALITEIT: 
SCHERPTE VEREIST
Dat inspecties frequenter plaatsvinden komt ook doordat de 
verzekeringsmarkt de afgelopen tijd aan het ‘verharden’ is, 
mede door verliezen die de branche in de afgelopen jaren 
heeft geleden. Verzekeraars zijn scherp op de risico’s die ze 
verzekeren en kijken kritisch naar waar ze bij nieuwe, maar 
ook bij het vernieuwen van polissen aan beginnen. Onder- 
nemers doen er – meer dan ooit – goed aan niet alleen voor 
goede informatievoorziening te zorgen, maar ook de dialoog 
aan te gaan met de verzekeraar.

Frequentere inspecties zijn een symptoom van de nieuwe 
zakelijkheid bij verzekeraars. De inspecteur komt, ziet en iden-
tificeert zaken die risico’s vormen of vergroten. Het beste 
advies dat Riskonet u kan geven: neem de inspectie serieus, 
bereid u voor en wees bereid om een open discussie aan te 

gaan over de bevindingen. Laat zien wat er in uw organisatie 
speelt, maar wees intussen ook zelfbewust: ga zelf achter  
het stuur zitten en wees duidelijk over uw belangen en hoe u 
die in lijn kunt brengen met die van de verzekeraar. In die  
zin is het inspectiebezoek een onderdeel van de acceptatie-
procedure – en feitelijk van onderhandelingen c.q. dialoog en 
interactie om tot een verzekering te komen die voor bedrijf en 
verzekeraar acceptabel is. Uw zaken op orde hebben tijdens 
een inspectie kan sterk in uw voordeel werken!

Misschien kunnen (of: moeten) de procedure en de inspectie 
het startpunt zijn van een meer integrale kijk op risk  
management. Van een bedrijfsbrede evaluatie van bedrijfs-
economische belangen en risico’s en van de stakeholders die 
eisen en wensen hebben, zoals overheden, toezichthouders  
en verzekeraars.

VERZEKERAARS: 
INFORMATIE EN RICHTLIJNEN
Verzekeraars gaan met u in zee op basis van de informatie  
die zij kunnen verzamelen over de te dekken risico’s. Het 
acceptatiebeleid van een verzekeraar is vastgelegd in interne 
richtlijnen van die verzekeraar. Die komen voort uit strate- 
gische afspraken binnen het management van de verzekeraar, 
met zijn eigenaren en/of aandeelhouders, maar zeker ook  
uit contracten die verzekeraars hebben afgesloten met  
hun herverzekeraars.

Zo kan het acceptatiebeleid van verzekeraars onderling  
dus flink verschillen. En dat heeft dus ook zijn weerslag op  
de manier waarop de inspecteur naar uw bedrijf kijkt én  
op zijn aanbevelingen.
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DE AFSPRAAK STAAT. BINNENKORT KOMT DE INSPECTEUR, MOGELIJK MET SECONDANTEN,  

BIJ UW BEDRIJF OP BEZOEK. DEZE KOMT NIET ALLEEN OM EEN GOED GEVOEL BIJ DE ONDERNEMING  

EN DE ACTIVITEITEN TE KRIJGEN, HET GAAT OOK OM HARDE FEITEN.

DE INSPECTIE: VOORBEREIDING

De vragen van de inspecteur hebben doorgaans betrekking  
op drie disciplines: financiën, operationele en technische 
zaken. U doet er dus goed aan uw leidinggevenden op deze 
drie terreinen bij de inspectie te betrekken. Dat kan op twee 
manieren: door voorafgaand aan de inspectie relevante  
informatie te (laten) verzamelen en door persoonlijk bij de 
inspectie aanwezig te zijn, door daar vragen te beantwoorden 
en waar nodig toelichting te geven.

Een belangrijk punt is dat u concrete informatie kunt  
verstrekken over de bouwaard en met name over de toe- 
gepaste isolatiematerialen. Zonder concrete informatie hier-
over zal de verzekeraar van het in zijn optiek meest risico- 
volle materiaal uit gaan. Het loont voor u dus de moeite om 
wat extra tijd uit te trekken voor het verzamelen en delen  
van deze informatie. 

WAARUIT BESTAAT DE INSPECTIE?
•  Een interview met vragenronde – hier kunt u zelf aan de 

hand van de vragen de nodige informatie verstrekken,  
desgewenst met toelichting door een medewerker.

•  Een ronde door gebouwen en over terreinen – u bezoekt  
met de inspecteur de productie- en opslagfaciliteiten.  
De technische ruimten en nutsvoorzieningen zullen ook 
worden bezocht, voor zover deze niet door derden worden 
afgesloten (bijvoorbeeld transformatorruimten). Daarnaast 
kunnen bijvoorbeeld daken onderdeel van de rondgang 
uitmaken (risico’s op waterschade, uitkraging van brand-
scheidingen, zonnepanelen enzovoorts)

•  Een evaluatie – de inspecteur van de verzekeraar geeft hier 
zijn bevindingen en conclusies en zal eventuele aanbeve-
lingen bespreken. Aangezien bij deze bespreking financiële 
aspecten vaak een rol spelen, is de aanwezigheid van een 
financieel verantwoordelijke van het bedrijf gewenst.

HOE VEEL TIJD NEEMT 
EEN INSPECTIE IN BESLAG?
Dat is afhankelijk van de grootte van een bedrijfslocatie,  
de gebouwen en terreinen, en van de complexiteit van de  
productieprocessen. Reken op minimaal een halve tot hele 
dag. Soms kan een inspectie langer duren, bijvoorbeeld omdat 
uw activiteiten specifiek zijn of omdat de (staat van de) 
bedrijfsgebouwen daar aanleiding toe geven. 

Bezoekt de inspecteur uw organisatie voor het eerst, dan  
kan het bezoek langer duren. De verzekeraar moet immers  
bij deze inspectie alle informatie voor de eerste keer ver- 
zamelen en – eventueel – informatie uit andere of eerdere 
bronnen verifiëren. 

Gaat het om een periodieke herinspectie, dan gaat het vaak 
sneller. Een groot deel van de informatie is immers al voor-
handen en bij de rondgang kunnen soms delen van de  
gebouwen en/of terreinen kunnen worden overgeslagen. 

WAT ZIJN  
DE INSPECTIE-ONDERWERPEN?
Tijdens een inspectie kan van alles aan bod komen (zie lijst 
aan het eind van deze white paper): 
•  bouwaard (toegepaste isolatie is essentieel)
•  proces
•  opslag
•  technische en nutsvoorzieningen inclusief zonnepanelen
•  beveiligingssystemen
•  organisatorische beveiligingsmaatregelen

De verzekeraar zoekt voor de acceptatie naar wat in vakjargon 
de ‘COPE onderwerpen’ worden genoemd:
•  Construction
•  Occupancy
•  Protection
•  Exposure

ANDERE DOCUMENTEN 
DIE U MOET OVERLEGGEN
Tijdens de inspectie zal de verzekeraar een aantal specifieke 
documenten willen inzien. Zorg dat u deze documenten voor-
handen heeft. Het gaat dan vooral over documenten:
•  die de huidige staat en functionaliteit van beveiligs- 

installaties aangeven;
•  die een beeld vormen van de activiteiten die het bedrijf 

uitvoert;
•  die de situering van gebouwen en belangrijke installaties 

op de terreinen tonen. 

Met name voor brandmeld-, sprinkler- en andere brand- 
beveiligingsinstallaties en tegenwoordig ook voor zonne- 
paneelsystemen geldt dat de oorspronkelijke ontwerpcriteria, 
de inspectierapporten en eventueel certificaten beschikbaar 
moeten zijn voor een goede beoordeling van deze installaties. 

EVALUATIEGESPREK
Wees in het evaluatiegesprek altijd duidelijk over welke infor-
matie u ter beschikking kunt stellen. En vooral: geef het ook 
aan als informatie niet voorhanden is. Tip: vraag de inspecteur 
zijn rapport in concept met u te delen. U kunt dan controleren 
of de informatie juist is verwerkt. Onjuiste informatie en 
incorrecte interpretaties zijn moeilijk te corrigeren als het 
rapport eenmaal definitief is. 
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NA DE INSPECTIE: 
UITKOMST EN AANBEVELINGEN

De conclusies en aanbevelingen kunnen divers zijn, maar 
gaan meestal over de volgende zaken – en dan vooral  
de punten waarop uw bedrijf afwijkt van deze criteria voor 
acceptatie van de verzekering/dekking: 
•  Organisatorische maatregelen: orde en netheid, rook- 

beleid, uitvoering brandgevaarlijke werkzaamheden; deze 
aanbevelingen vergen meestal geen of een geringe finan-
ciële investering en zijn redelijk eenvoudig uit te voeren.

•  Investeringsmaatregelen: uitbreiding en/of aanleg van 
(brand)beveiligingsinstallaties, verbetering of bouw van 
brandscheidingen, uitbreiding en/of aanleg van inbraak-
signaleringsinstallaties et cetera.

EISEN OF AANBEVELINGEN? 
OPVOLGEN OF NIET?
Wat de inspecteur ook van uw bedrijf en de verzekerings- 
risico’s mag vinden, het zijn geen eisen zoals een overheid  
die kan stellen op basis van wet- en regelgeving, zoals bij  
het Bouwbesluit.

Als een inspecteur een aanbeveling doet, dan is opvolging 
niet af te dwingen. Wel kan opvolging een voorwaarde wor-
den voor acceptatie: niet opvolgen kan een uitsluiting opleve-
ren. De verzekeraar kan zelfs besluiten de verzekering niet te 
accepteren als de aangetroffen situatie te ver afwijkt van  
zijn criteria. Het is dus zaak om in dialoog met de inspecteur 
c.q. de verzekeraar te bezien hoe ‘vraag & aanbod’ bij elkaar 
gebracht kunnen worden.

NIET VRIJBLIJVEND!
Hoe heet wordt de soep gegeten? Als de inspecteur op bezoek 
komt, in het kader van een offerte, dan is het zaak om waar 
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen – of om in over-
leg te bekijken welke maatregelen effectief en haalbaar zijn. 

Wanneer de inspectie onderdeel is van een lopend ver- 
zekeringscontract, zullen er in de meeste gevallen  
geen directe gevolgen voor de verzekering zijn, maar er  
zijn uitzonderingen:
•  Als aanbevelingen betrekking hebben op bijvoorbeeld 

beveiligingsinstallaties die onderdeel uitmaken van de 
acceptatie en als zodanig in de polis zijn genoemd.

•  Het is belangrijk te weten hoe een aanbeveling moet  
worden geïnterpreteerd. Is het een eenvoudige vast- 
stelling of gaat het om een essentieel actiepunt waarbij 
niet nakomen grote consequenties heeft? Lijkt het een 
vrijblijvende aanbeveling of gaat het om een acceptatie- 
eis? Een onjuiste interpretatie kan bij schade leiden tot 
discussie over de (hoogte van de) uitkering.

•  Als de locatie tijdens de inspectie aangemerkt wordt als 
een sterk verhoogd risico, in verzekeringstermen vaak  
aangeduid met ‘een slecht risico’. Bij de eerstvolgende pro-
longatiedatum van de verzekering (verlenging) kan de 
opvolging van de aanbevelingen echter wél een rol spelen.

Hier kunnen de mate en wijze van opvolging van invloed zijn 
op de acceptatie (wel of niet verlengen, of alleen verlengen 
indien bepaalde aanbevelingen worden uitgevoerd), of op de 
premie en de verzekeringsvoorwaarden (premiehoogte, eigen 
risico’s, uitsluitingen, enzovoorts). U doet er dan ook goed aan 
uw besluit over het opvolgen van aanbevelingen altijd te 
nemen in overleg met het management van uw organisatie.

SCHADESCENARIO’S 
EN WAARDEVERDELING: 
WAT DE VERZEKERAAR WIL WETEN
Op basis van wat de inspecteur heeft opgepikt tijdens het 
bezoek, gaat de verzekeraar schadescenario’s opstellen – 
schadeverwachtingen onder verschillende omstandigheden. 
Deze vormen de basis voor de bepaling van de mogelijke 
schadebedragen, waarmee verzekeraars rekening moeten 
houden bij de acceptatie van een verzekering. Voor de onder-
bouwing van deze scenario’s zijn gegevens nodig:
•  Over verzekerde bedragen en over de waardeverdeling 

daarvan over de gebouwen.
•  Over de waarden van individuele gebouwen en eventueel 

de waarde van delen van gebouwen met betreffende 
inventaris en goederen. 

•  Over de alternatieven, mocht de productie door een cala-
miteit tot stilstand komen

Verder wil een nieuwe verzekeraar graag weten welke  
schades zich in de afgelopen vijf tot tien jaar hebben voor- 
gedaan. Het gaat hier om alle geclaimde en eventueel  
uitgekeerde schades die in deze periode voor de inspectie 
hebben plaatsgevonden. Ook dient u de oorzaak en de  
gevolgen van de schade en de hoogte van het schadebedrag 
op te geven. Zijn de verzekerde bedragen en schades al niet 
bij de verzekeraar bekend? Vaak wel, maar deze worden bij 
een inspectie vrijwel altijd geverifieerd door de inspecteur.

DE INSPECTEUR BEKIJKT DE SITUATIE, WEEGT DE RISICO’S AF EN NEEMT DAARBIJ  

DE REEDS GENOMEN BEPERKENDE MAATREGELEN MEE. 
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BEGRIPPEN

–  Property damage en business interruption
  In de internationale verzekeringswereld worden voor 

materiële schaden en de daaruit voortvloeiende bedrijfs- 
onderbrekingen de termen PD/BI gebruikt. Het verloren 
gaan van een productiehal door brand en de bedrijfs-
schade die daardoor ontstaat, is een typisch voorbeeld  
van een PD/BI schade.

–  PD: property damage
  Dit is een algemene, internationale verzekeringsterm  

voor schade aan materiële zaken zoals gebouwen,  
machines en goederen, veroorzaakt door van buiten 
komende onheilen zoals brand, explosie, overstroming, 
aardbeving, et cetera.

–  BI: business interruption
  Een algemene, internationale verzekeringsterm  

voor bedrijfsonderbreking.
–  Schadeverwachtingen
  Er worden vaak twee typen definities gehanteerd. Het  

‘normale’ scenario, waarbij alle brandpreventieve maat- 
regelen goed functioneren en het ‘worst case’ scenario, 
waarbij geen enkele van de getroffen maatregelen func- 
tioneert. Veel voorkomende afkortingen voor schade- 
verwachtingen zijn EML, NLE, MPL, MFL en PML.

–   Normale schade scenario (afkortingen als EML, NLE etc.)
  Een verwachte schade die kan ontstaan in een normale 

situatie, waarbij brand repressieve en preventieve maat- 
regelen zoals sprinklers, brandscheidingen en brandmeld- 
installaties goed functioneren en de brandweer snel en 
adequaat optreedt.

–   Worst case scenario (afkortingen als (MPL, MFL, PML etc.) 
  Een verwachte schade die kan ontstaan onder de ongun-

stigste omstandigheden, waarbij brandpreventieve en 
repressieve maatregelen niet functioneren en de brand-
weer niet aanwezig is of optreedt.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van  
de afkortingen die door verzekeraars worden gebruikt  
voor schadescenario’s.

WAT U MOET WETEN 
OVER BRANDSCHEIDINGEN, VRIJE 
AFSTANDEN EN BRANDWANDEN
–  ‘Vrije afstanden’
  Hierbij gaat het over een gebouw of complex, waarbij  

het volgende gebouw of complex op, over het algemeen, 
meer dan 10 meter vrije afstand ligt (zonder brandbare 
zaken ertussen). Sommige verzekeraars hanteren in hun 
interne acceptatierichtlijnen een minimale ‘vrije afstand’ 
van 30 tot 50 meter. Deze veilige afstanden worden  

ALS U TIJDENS EEN INSPECTIE OP NIVEAU WILT COMMUNICEREN,  

DAN IS HET GOED OM EEN AANTAL VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN TE KENNEN.  

HIER VOLGEN ER ENKELE.

mede bepaald door de verwachte maximale vuurbelasting 
in de gebouwen.

–   Inpandige brandscheidingen (brandwanden)
  Deze moeten voldoen aan een aantal specifieke voor- 

waarden, bijvoorbeeld voldoende brandwerendheid  
(240 minuten of meer), geen openingen (ook niet indien 
voorzien van branddeuren, enzovoort) en uitkraging buiten 
gevels en daken volgens specifieke richtlijnen.

– Brandscheidingen i.c.m. brandbeveiligingsinstallaties
  Voor normale scenario’s spelen lichtere brandscheidingen 

in combinatie met aanwezigheid van adequate brand- 
beveiligingsinstallaties zoals brandmeldinstallaties een 
belangrijke rol. Afhankelijk van de brandwerendheid  
van de gebouwconstructies en de betrouwbaarheid van 
beveiligingsinstallaties kunnen investeringen in deze 
maatregelen leiden tot een lager normaal scenario. 

–  De Nederlandse overheid hanteert in de bouwregelgeving 
overigens een specifiek begrip voor brandwerende schei-
dingen: WBDBO, wat staat voor ‘Weerstand tegen Brand-
Doorslag en BrandOverslag’. Waar verzekeraars dus spreken 
over de brandwerendheid van scheidingen, gebruikt de 
overheid het begrip WBDBO. Omdat verzekeraars uitgaan 
van het voorkomen en beperken van materiële schade en 
bedrijfsonderbreking hanteren zij vaak een hogere brand-
werendheideis dan de overheid; overheidseisen variëren 
gemiddeld van 30 tot 90 minuten, waar verzekeraars in 
veel gevallen 60 tot 240 minuten adviseren.

–   Brandwerende scheidingen
  Deze zijn bekend onder diverse benamingen zoals bijvoor-

beeld brandmuur en brandscheiding; het doel is voor- 
komen en/of vertragen van brand door een brandoverslag. 
De min of meer officiële benaming is brandwand. De  
gekozen naam is vaak afhankelijk van de brandwerendheid 
van de constructie, algemeen variërend van 30 minuten tot 
240 minuten.

  BELANGRIJK: de meeste brandscheidingen die volgens 
wet- en regelgeving vereist zijn, hebben een brandwerend-
heid van 60 minuten of minder. Wees daarom niet verbaasd 
als een inspecteur aan de brandscheiding in uw bedrijf 
geen (of slechts beperkte) waarde toekent.

–  Rookwerende scheiding
  Deze garandeert een specifieke afdichting tegen rook- 

doorvoer. Brand- en rookwerende scheidingen kunnen 
uiteraard in één wand gecombineerd zijn. Rookwerende 
scheidingen worden vooral in de farmaceutische en  
voedingsmiddelenindustrie steeds belangrijker

–  Brandcompartiment
  Een compartiment binnen brandwerende scheidingen 

(wanden, vloer en dak).
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BEGRIPPEN

WAT U MOET WETEN 
OVER BOUWAARD
- Draagconstructie
  Hierbij gaat het over de dragende constructie van daken 

en wanden. De inspecteur zal bekijken wat de invloed  
is van een dergelijke constructie op de schade in geval  
van een brand: bezwijkt de constructie bij verhitting  
(staal/hout) of blijft deze staan (beton/gelamineerd hout)?

- Wandconstructie
  De wandconstructie betreft de opbouw van de wanden 

met de daarin toegepaste isolatiematerialen. Bij ver- 
zekeraars bestaat een zekere weerstand tegen de toe- 
passing van kunststof isolatiematerialen. Daarom is het 
belangrijk om de inspecteur de juiste informatie te  
verstrekken over de aard van de isolatiematerialen. 

- Dakconstructie
  De dakconstructie moet bij voorkeur voldoen aan een  

aantal specifieke voorwaarden. Met name moet deze con-
structie voldoende brandwerend zijn. Ook hier zijn con-
structies die volgens overheidsregels goed zijn niet altijd 
adequaat voor verzekeraars. Bij verzekeraars bestaat een 
zekere weerstand tegen toepassing van kunststof isolatie-
materialen en dus is het belangrijk om de inspecteur de 
juiste informatie te verstrekken. Bij daken is het bovendien 
belangrijk om aan te geven welke waterdichte laag is  
aangebracht in relatie tot het risico dat onzorgvuldig dak-
dekken met zich meebrengt. Vaak kijkt de verzekeraar bij 
platte daken of deze zijn voorzien van noodoverstorten, die 
een rol kunnen spelen bij verstopping van de waterafvoer.
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CHECKLISTS

1
WAT WIL DE INSPECTEUR 
WETEN? HANTEER DEZE LIJST 
BIJ UW VOORBEREIDING.
– Algemeen
  Korte samenvatting concern/bedrijfsactiviteiten,  

historie
– Organisatie
  Aantal werknemers, werktijden, vakantieperiodes
– Bedrijfsactiviteiten op locatie
  Productie, processen, opslag, intern transport
– Locatie
  Ligging (rivier, aanvliegroute, wegen, spoor),  

buren
– Constructies
  Gebouwen, productie/procesinstallaties; brandscheidingen; 

toegepaste isolatiematerialen
– Processen
  Procesrisico’s (drukken en temperaturen),  

proces automatisering (hardware, software,  
back-ups)

– Procesvoorzieningen
  Verwarmen, koelen
– Additionele processen
  Schoonmaken, spuiten, afzuigen
– Opslag
  Wijze van opslag, brandcompartimentering, 

vuurbelastingen
– Nutsvoorzieningen
  Elektriciteit, olie/gas, water, zonnepanelen
– Gebouwvoorzieningen
  Luchtbehandeling (verwarmen, koelen),  

elektrische installatie
– Huishouding
  Orde en netheid, afvalverzameling, rookregeling,  

technische ruimten, uitvoering van brand- 
gevaarlijke werkzaamheden

– Natuurkrachten
  Kans op schade door storm, regen/sneeuw, over- 

stroming, bliksem
– Inbraak/vandalisme
  Producten en installaties, beveiliging (bouwkundig,  

elektronisch, organisatorisch), eigen beveiliging  
en toegangscontrole (receptie, portier), particulier 
beveiligingsbedrijf

– Brandbeveiliging
  Meldinstallatie, blusinstallatie (sprinkler, gasblus),  

brandweer, watervoorziening, organisatorische maat- 
regelen (bedrijfshulpverlening, calamiteitenplan)

– Bedrijfsschade
  Herbouw, levertijd machines, automatisering,  

leveranciers, afnemers, knelpunten (‘bottlenecks’),  
onderlinge afhankelijkheden (binnen concern),  
uitwijkmogelijkheden (eigen concern,  
derden)

– Verzekerde bedragen
 •  Van gebouwen (algemeen tegen herbouwwaarde);
 •  Van installaties en machines in gebouwen en op  

terreinen (algemeen tegen vervangingswaarde);
 •  Van goederen zoals grondstoffen, halffabricaten en 

gereed product (algemeen tegen vervangingswaarde)
 •  Tegen bedrijfsschade (algemeen op basis van gederfde 

winst en doorlopende vaste lasten)
– Waardeverdeling
  Verdeling van verzekerde bedragen per 

brandcompartiment

2
INSPECTIEDOCUMENTEN, 
GOED OM PARAAT TE HEBBEN
•  plattegrond (kopie)
•  luchtfoto (kopie)
•  procesbeschrijving (kopie)
•  procesdiagram (kopie)
•  basisdocument brandbeveiliging (programma van eisen) 

(origineel of kopie);
•  brandmeldinstallatie, blusinstallatie (sprinkler, blusgas)
•  inspectierapport brandbeveiliging (origineel)
•  certificaat brandbeveiliging (origineel)
•  borgcertificaat inbraakbeveiliging; certificaat elek- 

tronische inbraaksignaleringsinstallatie (origineel)
•  calamiteitenplan
•  bedrijfscontinuïteitsplan
•  onderhoudsplannen
•  inspectie- en onderhoudsrapport zonnepanelen (kopie)
•  berekening draagconstructie zonnepanelen (kopie)
•  opleveringsdocumenten zonnepanelen (kopie)
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COPYRIGHT 
Dit is een uitgave van Riskonet. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door print-outs, kopieën, of op 
welke manier dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Riskonet.

Amsterdam, september 2020

IS HET TE INGEWIKKELD EN 
HEEFT U PROFESSIONELE HULP NODIG? 

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de risico’s van 
uw onderneming of wilt u advies over potentiële veiligheids-
issues die u over het hoofd ziet? Of wilt u als bestuurder, 
directeur of ondernemer meer weten over een succesvolle 
voorbereiding en afwikkeling van een verzekeringsinspectie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Ron de Bruijn of  
Ruben de Bruin. We denken graag met u mee. 

RISKONET.COM

R O N  D E  B R U I J N
Managing Partner 

Riskonet 
ron.debruijn@riskonet.com

+31 (0)6 225 212 55

R U B E N  D E  B R U I N
Managing Partner Riskonet 

Nederland
ruben.debruin@riskonet.com

+31 (0)6 121 211 58
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 SHANGHAI
TEHRAN

HONG KONG

STOCKHOLM

VINHEDO
JOHANNESBURG

BRUSSELS
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TOLEDOAVONDALE

AMSTERDAM


