Preventiekaart
Weersomstandigheden
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Schadeverzekeringen

Hevige windstoten, zware onweersbuien, onophoudelijke neerslag en plotselinge gladheid
kunnen voor veel overlast zorgen. Zeker op momenten dat u het niet verwacht of er achter
komt dat u eigenlijk niet zo goed bent voorbereid op de gevolgen van deze extreme weersomstandigheden.
Nationale-Nederlanden onderstreept het belang van preventie en helpt graag u hiervan (nog)
meer bewust te maken. Als hulpmiddel hebben wij voor u deze preventiekaart gemaakt met
handige tips over veiligheid en het voorkomen en beperken van schade.

Algemeen

Onweer

- Houd de actuele weersinformatie in de gaten via radio,

- Bescherm uw machines en apparatuur met een over-

televisie, teletekst en/of internet.
- Kijk of er voor uw regio een weeralarm is afgegeven.
- Stel procedures op om werkonderbrekingen door
slechte weersomstandigheden op te vangen. Denk
hierbij aan alternatief vervoer, thuiswerkmogelijkheden,
aangepaste werktijden en vervangend verblijf.
- Volg aanwijzingen van overheidsinstanties op.

spanningsbeveiliging.
- Haal de stekkers van radio, televisie, computer en
zendapparatuur uit het stopcontact. Denk ook aan
uw centrale antenne (CAI) en netwerkaansluiting.
- Bij onweer is de auto een uitstekende schuilplaats.
De auto is uit metaal opgebouwd en geleidt de stroom
via de buitenkant naar de aarde.
- Ga niet zwemmen bij (dreigend) onweer. Ga ook niet

Storm
- Zet tuinmeubilair, terrasstoelen, terrasverwarmers en
dergelijke binnen.
- Sluit ramen en deuren of zet ze op de stormstand.
- Klap parasols in. Haal zonweringen op.
- Verwijder overhangende boomtakken.
- Controleer uw woning of bedrijfsgebouw op loszittende
delen. Denk hierbij aan dakpannen, dakleer, dakdoor-

onder een boom staan.
- Als u geen goede schuilplaats hebt: ga gehurkt zitten
met uw voeten bij elkaar en uw armen om uw benen geklemd. Bent u met meer mensen, verspreidt u over de beschikbare ruimte. Ga niet bij elkaar zitten.
- Vermijd aanraking met metalen delen, zoals hekwerken,
antennemasten en lantaarnpalen.
- Zorg dat u een zaklamp binnen handbereik hebt of op

voeren, bouten en andere bevestigingsmaterialen,

een vaste plaats bewaart. Zo hebt u altijd licht als de

luifels en lichtreclames.

stroom is uitgevallen.

- Zet uw auto op een plaats waar de kans op schade,
door bijvoorbeeld afbrekende takken en vallende

Sneeuw

dakpannen, zo klein mogelijk is.

- Maak daken sneeuwvrij. Zo voorkomt u dat het dak on-

- Beoefen geen sport die zich op het water afspeelt,
zoals (wind)surfen en (plank)zeilen.

der de sneeuwdruk bezwijkt. Stel uw eigen veiligheid
altijd voorop.

Regen

Extreme kou

- Maak hemelwaterafvoeren schoon, zodat bladeren,

- Controleer of de vorstbeveiliging van uw cv-installatie

tennisballen of andere zaken de afvoer van water niet
belemmeren.
- Sluit ramen, deuren en andere gevelopeningen.
- Let op dat er geen regenwater op het dak blijft staan
(wateraccumulatie). Zo voorkomt u instorting.
- Hebt u een kelder of souterrain? Zet dan uw spullen op
vlonders die zich tenminste 10 cm van de vloer bevinden.
- Controleer of uw dompelpompen goed werken.

en radiatoren is ingeschakeld.
- Zet uw thermostaat niet lager dan 15°C.
- Tap leidingen in koude ruimtes af of zorg voor
bijverwarming.
- Controleer bij het inzetten van de dooi cv- en waterleidingen op lekkage door bevriezing.
- Stel buiten bedrijf gestelde luchtbehandelingsinstallaties
weer in werking.

- Zorg dat u zandzakken of andere spullen bij de hand
hebt om water buiten te houden.

Mist
- Halveer uw snelheid.

Hagel
- Zet uw auto in de garage of onder de carport. En als dat

- Verdubbel uw afstand. Pas de ‘vier-secondenregel’ toe:
Neem een referentiepunt waaraan uw voorligger voorbij

niet mogelijk is, probeer uw auto op een andere manier te

rijdt (bijvoorbeeld een boom of lantaarnpaal). Als hij er

beschermen tegen hagelschade (bijvoorbeeld met een

voorbij rijdt, telt u langzaam tot vier. Rijdt u voorbij het

dekbed of slaapzak).

referentiepunt terwijl u nog niet was uitgeteld? Dan zit u

- Sluit ramen, deuren en andere gevelopeningen.

te dicht op uw voorganger.

Gladheid
- Blijf bij voorkeur binnen.
- Zorg dat u strooizout hebt. Bij de meeste gemeentes is
strooizout gratis verkrijgbaar.
- Uw remweg wordt veel langer. Houd daar rekening mee.
- Houd u aan de maximale snelheid, zoals op de matrixborden is aangegeven (meestal 70 km/u).

Vragen over preventie?
Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Het Team Risicodeskundigen (TRD) van Nationale-Nederlanden
adviseert u ook graag over preventie. De TRD is bereikbaar via het secretariaat: Postbus 90504, 2509 LM Den Haag,

Disclaimer
Met deze tips beogen wij niet uitputtend te zijn. Blijf ook zelf goed nadenken en houd u aan wettelijke verplichtingen. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. is niet aansprakelijk voor onvolledigheid of onjuistheid van de hiervoor weergegeven tekst.

546-40.0909

telefoon: 070 5130853, fax: 070 5130838, e-mail: trd@nn.nl.

