Always By Your Side.

Polygon servicepakket
voor Assurantiebedrijven

Al sinds jaar en dag is Polygon een vaste partner voor
verzekeringsmaatschappijen als ASR, Allianz, Reaal en ZLM.
Door het maken van goede afspraken proberen we
gezamenlijk gedupeerden in geval van een calamiteit
bij te staan. Ook assurantiebedrijven laten wij van deze
goede afspraken mee profiteren - een snelle opvolging
en controle op de kosten is immers ook voor u van groot
belang. Wij hebben daarom het Polygon servicepakket voor
ASSURANTIEBEDRIJVEN ontwikkeld. Het servicepakket
staat garant voor een snelle en goede opvolging van het
hele herstelproject waarbij de klant altijd centraal staat.
Toegevoegde waarde?

Polygon Nederland
J. Keplerweg 4
2408 AC Alphen aan den Rijn
Tel: 088 – 500 35 00
nederland@polygongroup.com
www.polygongroup.com/nl
Alarmnummer: 0800 – 68 68 377

• Polygon neemt de zorg voor uw verzekerde samen met u op

Zwolle
Amsterdam

• U
 en uw relaties kunnen 24/7, 365 dagen per jaar rekenen
op onze hulp.

0800 - 68 68 377

Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

Barneveld
Oldenzaal

Alphen aan den Rijn
Heteren

Rotterdam
Halsteren
Terneuzen

• O
 nze missie naast klanttevredenheid is
schadelastbeheersing. Gedurende het hele hersteltraject
monitoren wij de kosten nauwlettend
• D
 e Polygon Schade coördinator werkt intensief
met u samen zodat u tijdens het hersteltraject exact
op de hoogte bent van de ontwikkelingen en status

Groningen

Heerenveen

• In geval van spoed is Polygon binnen 2 uur bij
uw verzekerde ter plaatse
• W
 ij starten direct met het treffen van schadebeperkende
maatregelen zodat er geen onnodige gevolgschade
kan ontstaan

Leeuwarden

Veldhoven

Maastricht

Polygon Nederland
Polygon Nederland

@polygonnl
Polygon Nederland

Wat kan Polygon voor u betekenen?
Herstel van waterschade
• Verwijderen achtergebleven water en inventariseren beschadigde ruimtes
• Plaatsen van droogapparatuur en het verrichten van vochtmetingen
• Drogen van opstal, inboedel, constructies, vloeren en isolatie
• Schimmel- en geurbestrijding
Lekdetectie en reconstructie
• Opsporen van lekkages zonder hak- en breekwerk
• Direct herstel na lekdetectie, zo wordt gevolgschade beperkt
• Analyse en opsporen van lekkages van platte daken
• Thermografie

Herstel van brandschade
• Inventariseren beschadigde ruimtes en veilig stellen goederen
• Verwijdering rook- en roetdeeltjes van opstal, inboedel en de constructie
• Ultrasoon reinigen
• Corrosiestop uitvoeren
• Schimmel- en geurbestrijding

Tijdelijke klimaatoplossingen
• Tijdelijk drogen, koelen, verwarmen en ventileren
• Tijdelijke vocht- en klimaatoplossingen bij:
- Maritieme industrie en offshore
- Energie-, gas- en olieproductie
- Farmacie en voedingsmiddelen
- Evenementen
• Optimaliseren binnenklimaat bij oppervlaktebehandeling en coaten
• Conditioneren van ladingen, tanks, leidingen en installatiedelen
• Condities binnenklimaat op afstand monitoren en controleren

Specialistische diensten
• Technische reconditionering (herstel van elektronica, machines en apparatuur)
• Documenten drogen en herstellen
•P
 reventie (o.a. blower door test, vaststellen koudebruggen en beoordeling
bouwkundige constructies)
• Code Blue (de dienst voor het zekerstellen van uw bedrijfscontinuïteit)

0800 - 68 68 377

Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

