Een calamiteit kan omschreven worden als een (natuur)ramp of onverwachte gebeurtenis
die vaak ernstige schade veroorzaakt, bijvoorbeeld overstromingen, brand en aardbevingen.
Polygon is goed voorbereid op grootschalige calamiteiten. Wij kunnen snel ter plaatse zijn
om u te helpen en schade zoveel mogelijk te beperken.

Always By Your Side.

Calamiteitenkaart

U kunt Polygon 24 uur per dag,
7 dagen per week bereiken via:
Alarmnummer 0800 - 68 68 377

Wat kan Polygon voor u betekenen bij een calamiteit?
Polygon is goed voorbereid op grootschalige calamiteiten. Wij beschikken over een speciale
voorraad aan apparatuur om schade te herstellen. Deze voorraad staat in Nederland
opgeslagen en wordt goed onderhouden. In geval van calamiteiten wordt deze apparatuur
binnen 24 uur overal in Europa ingezet om de schade te beperken.

Wat kunt u doen bij een calamiteit?

Polygon kan u helpen met:

Wanneer zich een calamiteit voordoet is de
juiste manier van handelen afhankelijk van
de situatie. Maar in iedere noodsituatie is het
belangrijk om:

• Herstel na waterschade

• Zo rustig mogelijk te blijven

• Herstel na brandschade

• Mensen in uw omgeving te informeren,
waarschuwen en helpen

• Reiniging van rook- en roetschade
• Tijdelijke klimaatoplossingen
– Drogen
– Verwarmen
– Koelen
– Ventileren
• Lekkages opsporen en herstellen
• Herstel na schade aan documenten
• Schimmelverwijdering
• Herstel na geurschade
• Sloopwerkzaamheden en afvoer
• Asbestsanering – Inventarisatie en opruimwerkzaamheden.

0800 - 68 68 377
Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

• De hulpdiensten of mensen in uw omgeving
te alarmeren als u in acuut gevaar bent
• Informatie te verkrijgen van een
betrouwbare bron (bijvoorbeeld
www.crisis.nl)
• Altijd de instructies van de hulpdiensten en
de overheid op te volgen.

Wees voorbereid
Zorg dat u voorbereid bent op een noodsituatie. Het is verstandig om altijd een
noodpakket in huis te hebben.
Het noodpakket bestaat bijvoorbeeld uit:
• Radio op batterijen

• Reservesleutels van huis en auto

• Zaklamp (met extra batterijen)

• Lijst met de telefoonnummers van
mogelijke opvangadressen

• Eerste hulp kit
• Lucifers en waxinelichtjes
• Dekens

• Verzorgingsartikelen zoals wc-papier
en desinfecterende handgel.

• Flessen water en houdbaar eten
• Contant geld en kopieën van
identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren

Grote brand
• Blijf altijd laag bij de grond

Belangrijke telefoonnummers:

112

•K
 unt u het gebouw niet meer verlaten? Ga dan voor het raam staan waar de brandweer
u kan zien

Politie, brandweer en ambulance

•G
 a nooit terug een brandend gebouw in.

Politie bij niet spoedeisende situaties

Instortingsgevaar

0800 – 68 68 377

•B
 lijf laag bij de grond, schuil onder zwaar meubilair of een deurpost. Blijf daar stil zitten
en bescherm uw hoofd en nek met uw armen
•G
 ebruik geen liften
•A
 ls u bedekt ligt onder het puin, blijf dan zo stil mogelijk liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen
•S
 chreeuw alleen als het niet anders kan.
Extreem weer
•G
 a niet de weg/het water op als dit wordt afgeraden of als er een weeralarm is afgegeven
•N
 eem genoeg eten, water, dekens en warme kleding mee als u toch de deur uit moet.
Overstroming
•W
 ordt verwacht dat het water tot uw pand komt? Schakel gas en elektriciteit uit
•Z
 org voor een noodpakket
•A
 ls u niet weg kunt: luister naar de regionale rampenzender op de radio uit uw noodpakket.
Gevaarlijke stoffen
•B
 lijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en ramen en alles wat voor ventilatie dient zoals
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster
• L uister naar de rampenzender of zoek op het internet naar informatie
•B
 ent u buiten? Loop dwars op de wind met een doek voor uw neus en mond.
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