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Eind 2015 leidde noodweer tot flinke 
overstromingen in Engeland. Storm Desmond 
was bijzonder krachtig en zorgde voor veel 
wateroverlast en -schade. Om de kracht van 
de storm te duiden: op sommige plaatsen 
viel in 24 uur meer regen dan normaal in 
een hele maand. Polygon beschikt over een 
grote voorraad aan droogapparatuur, die 
ingezet wordt bij grootschalige calamiteiten. 
Deze noodvoorraad, de Eurostock genaamd, 
is ondergebracht op onze vestiging in 
Alphen aan den Rijn en bestaat onder meer 
uit ontvochtigers en ventilatoren. In geval 
van nood kunnen alle Polygon landen hier 
een beroep op doen. Onze ‘Eurostock-
medewerkers’ zorgen ervoor dat binnen  
24 uur de gevraagde apparatuur op de 
getroffen locatie aanwezig is. Ook bij de 
overstromingen in Engeland was onze 
apparatuur hard nodig en zijn binnen 24 uur 
maar liefst 44 pallets met droogapparatuur 
naar het rampgebied vervoerd. 

Daarnaast zijn enkele medewerkers van 
Polygon Nederland naar het rampgebied 
afgereisd. Het doet me deugd dat we niet 
alleen deze operatie aankunnen, maar 
ook dat binnen ons bedrijf een enorme 
bereidwilligheid en betrokkenheid is om in 
dergelijke situaties te willen werken. Als ik 
zie hoeveel mensen al vrij snel na de oproep 
bereid waren om naar Engeland af te reizen, 
geeft mij dat een gevoel van trots. Daarnaast 
geeft het aan dat we kunnen bouwen op een 
goede organisatie en op betrokken mensen.

Binnen Polygon Nederland leggen wij de 
komende tijd ook focus op het specialisme 
Technische Reconditionering. We hebben de 
organisatie optimaal ingericht om herstel en 
reiniging van elektronische apparaten uit te 
voeren, van kleinere huishoudelijke apparaten 
tot machines en elektrische installaties in 
bedrijven. Zowel beschadigde apparaten als 
apparaten die onderhevig zijn aan normale 
gebruiksslijtage kunnen door ons hersteld 
worden. Door meer focus te leggen op 
deze dienstverlening, willen we nog beter 
worden en groeien in deze belangrijke tak 
van Polygon. Onze specialisten voeren hun 
technische reconditioneringswerkzaamheden 
uit op één van de drie daarvoor ingerichte 
vestigingen in het land (Alphen aan den 
Rijn, Zwolle, Veldhoven) en daarnaast ook 

op locatie. Dat kan bijvoorbeeld een schip 
zijn waar al varend op gewerkt wordt om 
de machinekamer te herstellen of in een  
fabriek of supermarkt waar koelingen en 
transportbanden gereinigd moeten worden. 
Vanuit de vestiging in Veldhoven bedienen  
we daarnaast ook België. 

Binnen Polygon hanteren wij drie 
kernwaardes: inlevingsvermogen, integriteit 
en een excellente dienstverlening. Zijn de 
gedupeerden tevreden met de wijze waarop 
onze medewerkers acteren bij een schade? 
Tonen ze inlevingsvermogen? Stellen ze 
de gedupeerden gerust? Op welke punten 
kunnen we ons verbeteren of zijn klanten 
wellicht juist zeer te spreken over de 
werkzaamheden van onze mensen in het veld? 
Om onder meer antwoorden op die vragen te 
krijgen, is in Nederland een pilot gestart met 
een nieuwe online survey. Aan de hand van 
de resultaten willen wij onze dienstverlening 
nog meer laten aansluiten op de wensen en 
behoeften van onze opdrachtgevers en de 
gedupeerden, middels continue verbetering 
van onze bedrijfsprocessen.

Vanaf mei gaan wij werken met een nieuw 
IT-systeem, wederom een pilot die draait in 
Nederland, dit zal zeker leiden tot een hogere 
waardering van de klant. Met dit nieuwe 
systeem kunnen onze medewerkers met 
behulp van hun smartphone of tablet overal 
werken en hebben ze 24/7 toegang tot de 
data en het systeem. Zo kunnen ze slimmer, 
sneller en efficiënter werken, hebben ze altijd 
en overal de juiste informatie voorhanden en 
kunnen we de klant nog beter van dienst zijn. 

Onlangs zijn we gecertificeerd door het 
keurmerk Duurzaam Herstel. Polygon 
heeft duurzaamheid hoog op de agenda 
staan en wij zijn dan ook trots dat wij dit 
keurmerk hebben ontvangen. Dit toont aan 
dat onze inspanningen op het gebied van 
milieu aan de hoge kwaliteitseisen van het 
keurmerk voldoen. Overigens ontvingen 
we niet één, maar veertien certificaten, 
voor alle vestigingen van onze landelijk 
dekkende organisatie. Het keurmerk maakt 
inzichtelijk welke herstelbedrijven de schade 
op milieuvriendelijke wijze herstellen. In een 
eerder stadium zijn we partner geworden 
van het Klimaatplein. Via dit platform 

informeren, inspireren en activeren bedrijven 
elkaar om energie te besparen met als 
doel een reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen. Aanvullend op onze eigen 
duurzame oplossingen hebben we onze CO2-
voetafdruk vastgesteld. Hiermee hebben we 
bewustwording gecreëerd en het vormt een 
basis voor de besparingen op CO2 uitstoot die 
we de komende 4 jaar gaan realiseren. Bij ons 
is duurzaamheid duidelijk geen modewoord, 
maar wordt het vol overtuiging volledig 
geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

Zoals u merkt zitten we verre van stil bij 
Polygon Nederland. We zijn voortdurend 
bezig om onszelf en de organisatie te 
verbeteren, te leren van anderen en om te 
groeien. Om dat te onderstrepen hebben 
we onlangs twee nieuwe panden betrokken. 
In zowel Groningen als Rotterdam zijn we, 
omdat we daar een flinke groei hebben 
doorgemaakt, verhuisd naar een grotere 
locatie met meer mogelijkheden. Panden die 
aansluiten bij de groeiambitie van ons bedrijf. 
Een bedrijf in ontwikkeling. Een bedrijf dat nog 
beter, groter en gezonder wil worden. Een 
bedrijf waar de medewerkerstevredenheid 
hoog is. En als dat het geval is, straalt dat 
af naar de klant. Happy people make happy 
customers! Ik ben trots om van dit bedrijf, dit 
proces en van deze ambitie deel uit te maken!

Marlies van der Meulen 
Algemeen Directeur Polygon

Een bedrijf om 
trots op te zijn!



Op een steenworp afstand van de 
gloednieuwe toren ligt het luxe 
appartementengebouw CalypSo. Polygon 
voerde in opdracht van Boele & van Eesteren 
ook tijdens de bouw van dit kleurrijke 
en innovatieve gebouw verschillende 
werkzaamheden uit. Het grote bouwbedrijf 
tekende in een later stadium voor de bouw 
van FIRST. “De samenwerking was goed en 
we hebben ook na de realisatie van CalypSo 
contact gehouden. Op het moment dat Boele & 
Van Eesteren onze expertise weer nodig had, zijn 
we ingeschakeld voor diverse werkzaamheden 
tijdens de bouw van FIRST”, blikt Eddy van 
Oers, Regiomanager Zuid van Polygon, terug.

Verwarmen en drogen 
“In eerste instantie hebben wij door de inzet van 
heaters gezorgd voor de vereiste condities bij 
het drogen van de coating van de damwanden 
in de kelder van het gebouw. Onze ultramoderne 
technologieën kennen veel toepassingen 
voor bouwdrogen zoals in deze situatie het 
drogen van coating. Maar ook het drogen 
van betonvloeren, alle soorten cement- en 

gipsgebonden afwerkvloeren, pleister-  
en verfwerk en houten vloeren. Wij kennen de 
eigenschappen van de vele bouwmaterialen 
en weten wat de invloed van vocht en het 
droogproces op de materialen is. Wij kunnen 
nauwkeurig de hoeveelheid vocht in materialen 
en gebouwen meten en een plan van aanpak 
opstellen om de droogtijden zo efficiënt 
mogelijk in te zetten, zodat aan de gestelde 
eisen wordt voldaan,” aldus Eddy van Oers. 
Hij vervolgt: “In een later stadium werden er 
vochtproblemen op diverse verdiepingen van 
het gebouw geconstateerd. Vanaf de buitenzijde 
hebben we via energiezuinige apparatuur en 
diverse slangen op alle verdiepingen waar 
het probleem speelde gedroogde lucht het 
gebouw ingeblazen. Hierdoor waren we in 
staat om de luchtvochtigheid naar beneden 
te brengen waardoor de vochtproblematiek 
kon worden opgelost. Polygon biedt specifieke 
oplossingen op het gebied van tijdelijke vocht- 
en klimaatbeheersing. Uiteraard betreft het 
voor ieder project en probleem een op maat 
gemaakte oplossing. In het najaar van 2015 

hebben we vervolgens nog met enkele kachels 
voor de juiste temperatuur gezorgd bij de laatste 
werkzaamheden in de commerciële ruimtes 
van het pand”, geeft Eddy van Oers blijk van 
de veelzijdigheid van het bedrijf. “Wij beschikken 
over moderne, energiezuinige apparatuur om 
de temperatuur in iedere denkbare omgeving 
tijdelijk naar het gewenste niveau te brengen 
en te houden.”

Betrouwbare partner 
“Het spreekt opdrachtgevers erg aan dat wij 
oplossingsgericht zijn, een proactieve houding 
aannemen en ‘engineeren’ op maat. Dat we 
daarnaast een grote speler op de markt zijn, 
24/7 schakelen en handelen en veel kennis  
en technologie binnen ons bedrijf hebben,  
zijn uiteraard ook belangrijke factoren.  
Deze combinatie maakt dat opdrachtgevers 
je weten te vinden en je als specialist en 
betrouwbare partner bij projecten betrekt.  
Ook bij grote bouwprojecten in hartje 
Rotterdam zoals de FIRST.”

Verschillende expertises 
toegepast bij bouw 
kantoortoren FIRST  
in Rotterdam
De kracht van veelzijdigheid
Met de bouw van kantoortoren FIRST is de stad Rotterdam 
wederom een eyecatcher rijker. De 128 meter hoge toren is 
gelegen tegenover het Centraal Station, recht in het hart van 
het prestigieuze Rotterdam Central District. FIRST geldt als 
nieuw icoon van de stedelijke en dynamische uitstraling van  
de havenstad. Polygon heeft vanwege haar kennis, 
veelzijdigheid en vakmanschap een bijdrage mogen  
leveren aan de realisatie van dit hoogwaardig bouwproject.  



Dat lekkages nooit onderschat mogen worden bleek 
uit een lekkage onderzoek in Geldrop. Gezien de 
grote hoeveelheid zichtbare waterschade werd een 
grote lekkage verwacht. Maar na onderzoek bleek de 
lekkage minimaal te zijn. Hierdoor bleef de lekkage 
lange tijd onopgemerkt, pas toen de muren verzadigd 
waren met water werd de lekkage zichtbaar. Toen 
ontstond er snel grote schade aan het stucwerk. 
Dankzij de uitgebreide opsporingsmethoden van 
Polygon kunnen dit soort kleine lekkage toch 
opgespoord worden, zodat verdere gevolgschade 
beperkt blijft.

Om de exacte oorzaak van zowel grote als kleine 
lekkages te achterhalen voeren de technici van 
Polygon een uitgebreid onderzoek uit, waarbij altijd 
meerdere onderzoeksmethoden worden ingezet.  
Op die manier kunnen bepaalde oorzaken uitgesloten 
worden en kan er heel precies aangegeven worden 
waar de lekkage zich bevindt.

Kleine lekkages kunnen  
grote schade veroorzaken

Met behulp van kleurstof wordt onderzocht of er 
lekkages in de afvoeren zitten.

De rode lijnen geven de leidingen weer die in de muur zitten. In het groene 
vlak zijn de verbindingen voor het warme en koude water zichtbaar. De warm 
waterleiding geeft hier lekkage.

In dit geval maakte de technicus van Polygon gebruik van 
de volgende methoden:
•   Visuele inspectie: Er was zeer grote vochtschade zichtbaar op 

meerdere plekken in de woning, op enkele plekken was het stucwerk 
aangetast door het vocht. De schade bevond zich in plafonds en 
muren onder en naast de badkamer. Daaruit kon worden afgeleid dat 
de lekkage zich in de badkamer bevond.

•   Vochtmetingen: Bij de vochtmetingen in en rondom de badkamer 
werden zeer hoge vochtwaardes gemeten. Ook hieruit bleek dat de 
lekkage zich in de badkamer bevond.

•   Endoscopie: Met een kleine camera (endoscoop) werd er onder de 
douchebak gekeken. Hier was zeer veel vocht zichtbaar, aan het sifon 
hingen druppels, maar er werd geen lekkage vastgesteld.

•   Kleurstof: Om te controleren of bepaalde afvoeren lekken wordt er 
gebruik gemaakt van kleurstof in het water. Door verschillende kleuren 
te gebruiken voor verschillende afvoeren kan worden afgeleid welke 
afvoer eventueel lekt. Op deze manier werd er in Geldrop uitgesloten 
dat er een lekkage in de afvoeren zat.

•   Drukmeting: Middels een drukmeting kan worden vastgesteld of er 
een lekkage in een waterleiding zit. Onze technicus Ad Meijer verteld: 
‘Uiteindelijk kwam er slechts een zeer minimaal drukverlies naar 
voren in de warm waterleiding, maar er was geen duidelijk drukverlies 
zichtbaar’.

•   Akoestiek: De leidingen werden opgespoord met behulp van 
akoestiek, daarmee kan de technicus waterruis horen en vaststellen 
waar de leidingen zich in de muur precies bevinden.

•   Thermografie: Met een infrarood camera worden temperatuur 
verschillen zichtbaar, deze methode kan ook gebruikt worden om 
leidingen op te sporen. In Geldrop toonde de infrarood camera een 
afwijking in de warmwaterleiding die in muur tussen de slaapkamer en 
de badkamer loopt. 



Conclusie van het lekdetectie onderzoek

Op basis van het minimale drukverlies in de 
warmwaterleiding en de met infrarood zichtbare 
afwijking in de muur van de slaapkamer en de 
resultaten van de andere onderzoeksmethoden kon 
onze technicus de oorzaak van de lekkage precies 
aanwijzen. Hij concludeerde dat er al lange tijd een 
minimale lekkage in de warmwaterleiding in de muur 
tussen de slaapkamer en de badkamer zat. Hierdoor 
zijn de muren langzaam verzadigd geraakt met water 
en ontstond er grote waterschade in zowel de muren 
als onder de douchebak. Dit is het laagste punt in de 
badkamer, waardoor het water zich daar verzamelde.

Opgelost met minimaal hak- en breekwerk

Zowel het bedrijf dat de lekkage na de lekdetectie 
door Polygon heeft gerepareerd als de bewoner 
waren zeer onder de indruk dat onze technicus de 
lekkage heeft kunnen opsporen zonder hak- en 
breek werk. Nadat de ingeschakelde loodgieter de 
kletsnatte muur op de aangegeven plek openbrak 
om de leiding te repareren werd de lekkage pas 
zichtbaar toen er extra druk op de leiding werd gezet. 
De lekkage bleek toen precies op de plek te zitten die 
onze technicus had aangegeven en kon met minimaal 
hak- en breekwerk opgelost worden. De bewoner gaf 
aan heel blij te zijn met het geleverde vakwerk. 



Naast het herstel van vloeren, muren en 
meubels herstelt Polygon ook elektronische 
apparatuur na brand- en waterschade. Zowel 
huishoudelijke apparatuur als machines en 
installaties van bedrijven worden door onze 
specialisten van de afdeling Technische 
Reconditionering vakkundig gereinigd 
en hersteld. We geven graag een aantal 
voorbeelden van onze werkzaamheden. 

Huishoudelijke apparatuur 
Bij woningbrand komt er veel roet en rook 
vrij. Deze roet en rook komen ook op en in 
elektrische apparaten zoals tv’s, laptops en 
magnetrons terecht. In eerste instantie zal 
Polygon de schade beoordelen en bepalen 
welke apparatuur op welke manier gereinigd 
moet worden. 

In het geval van een tv wordt de tv 
bijvoorbeeld in zijn geheel gereinigd d.m.v. van 
de CO2 methode (de tv stralen met droogijs),  
of d.m.v. de natte reiniging (water en zeep).

Machines en apparatuur in fabrieken 
Polygon heeft uitgebreide ervaring in 
het reinigen en herstellen van schade in 
bedrijfspanden en fabrieken. Vaak is er veel 
waardevolle technische apparatuur aanwezig 
in die panden. Schade in bedrijfspanden 
resulteert ook vaak in bedrijfsstilstand. Om 
de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is het 
belangrijk dat er snel gehandeld wordt en dat 
machines en apparatuur snel weer in gebruik 
genomen kunnen worden. Uit ervaring weten 
wij dat herstel vaak sneller te realiseren is dan 
aanschaf van nieuwe apparatuur en machines. 
Daarnaast bedragen de kosten slecht 5% tot 
30% van de aanschafkosten voor  
nieuwe apparatuur.

Kattenvoer fabriek 
Een goed voorbeeld is een fabriek 
waar kattenvoer wordt geproduceerd. 

Enige tijd geleden werd hier een nieuwe 
vacuümmachine in gebruik genomen. Door 
een defect aan deze machine zijn de blikjes 
kattenvoer uit elkaar gesprongen, met een 
enorme ravage als gevolg. De fabriekshal 
en alle machines zaten vol met een dikke 
laag kattenvoer en de productie kwam stil te 
liggen. De specialisten van Polygon konden 
alle machines reinigen en zorgden ervoor dat 
deze weer snel en veilig in gebruik genomen 
konden worden.

Scheepvaart 
Op schepen moeten de machinekamers 
regelmatig onderhouden worden. Polygon 
voert reinigings- en herstelwerkzaamheden 
uit terwijl een schip onderweg is. 

Hierdoor is er geen sprake van onnodige 
inkomstenderving door een langdurig verblijf  
in de haven. 

Reiniging en herstel van elektronica  
en machines met productievervuiling 
Ook het reinigen en herstellen van 
elektronische apparaten die onderhevig 
zijn aan productievervuiling behoort tot 
de mogelijkheden. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn patchkasten, welke je in 
bijna alle winkelpanden, kantoorpanden 
en bedrijfshallen tegen komt. Door de 
patchkasten volledig te reinigen en kleine 
onderdelen zoals batterijen en ventilatoren  
te vervangen wordt de levensduur van de 
kasten aanzienlijk langer. Ook ontstaat zo  
de mogelijkheid om de kasten tweedehands  
te verkopen. 

Breed inzetbaar 
Onze oplossingen voor het reinigen en 
herstellen van elektronische apparatuur  
zijn dus breed inzetbaar. Niet alleen na  
schade, maar ook ingeval van 
productievervuiling herstellen en  
reinigen wij de apparatuur vakkundig. 

De reinigingsmethodes die Polygon  
hanteert zijn:

•   Droge reiniging.

•   Natte reiniging (droogtijd van 24 uur).

•   CO2 reiniging (droogtijd 1 uur).

In combinatie met significante tijd- en 
kostenbesparingen bieden onze oplossingen 
voordelen voor zowel verzekeraars en 
gedupeerden als organisaties in de industrie, 
techniek en scheepvaart.

Herstel van elektronische apparatuur



Terugblik op 2 geslaagde Open 
Huizen in maart

Feestelijke opening kantoor Groningen
In Groningen stond het Open Huis in het 
teken van de feestelijke opening van de 
nieuwe vestiging aan de Narvikweg. 

Er waren veel aanmeldingen 
binnengekomen en het was dan ook snel 
gezellig druk! Onder het genot van een 
hapje en een drankje kon iedereen het 
pand bezichtigen. Rond kwart over 4 

kwam een brandweerwagen met loeiende 
sirene het terrein op gereden om een klein 
brandje te blussen. Algemeen directeur, 
Marlies van der Meulen, stapte ook uit de 
brandweerwagen en gaf een korte speech, 
waarmee het pand officieel geopend werd.

Vervolgens was er nog tijd om te 
netwerken en meer informatie te krijgen 

over onze werkzaamheden. Zo gaf één van 
onze specialisten uitleg over technische 
reconditionering en konden een salvage 
unit, de droogkamer en ozonruimte 
bekeken worden. Vanuit een oude 
brandweerwagen werden ondertussen 
heerlijke hamburgers geserveerd door 
de Burgerwacht. 

Wij hopen dat alle gasten net zo hebben genoten van deze middagen als wij zelf. Polygon staat 24/7 klaar om opdrachtgevers en 
gedupeerden te ondersteunen en ontzorgen bij calamiteiten.

In maart organiseerde Polygon 2 
Open Huizen, in Heteren en op onze 
nieuwe vestiging in Groningen. Beide 
evenementen waren een succes. We 
kijken terug op 2 geslaagde, gezellige 
én informatieve middagen en willen alle 
gasten bedanken voor hun aanwezigheid 
en interesse in onze organisatie!

Op 23 maart vond het Open Huis in 
Heteren plaats waar we aan een selecte 
groep gasten een aantal demonstraties 
gaven. Zo werd er uitleg gegeven over 
het opsporen van lekkages, E-meten en 
het gebruik van heatmats. De interactieve 
uitleg over blusmiddelen was zeer 

leerzaam en kreeg positieve reacties 
van alle aanwezigen. Iedereen kreeg 
de mogelijkheid om zelf een brandje te 
blussen. Ook onze eigen medewerkers 
pakten de mogelijkheid om nu eens zelf de 
brand te blussen, in plaats van de schade te 
reinigen, met beide handen aan! 

De gasten bleken ook veel interesse te 
hebben in onze activiteiten, werkwijze en 
ontwikkelingen, wij hebben met veel plezier 
uitleg gegeven over onze werkzaamheden. 
De middag werd gezellig (en lekker) 
afgesloten met een hapje en een drankje.



Herstel na waterschade 
Reinigen, drogen en  
schimmel- en geurbestrijding

Herstel na brandschade 
Verwijderen rook- en  
roetdeeltjes, ultrasoon  
reinigen en corrosiestop

 Tijdelijke klimaatoplossingen 
Drogen, koelen, verwarmen  
en ventileren

Lekkage opsporen 
Lekdetectie en  
reconstructie zonder onnodig 
hak- en breekwerk
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