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Op naar een
duurzaam 2018
Het jaar zit er alweer bijna op, een
bijzonder jaar waarin we als Polygon
flinke stappen hebben gemaakt in de
verduurzaming van onze werkzaamheden.
In november gaf ik een presentatie over
de Climate makeover tijdens het Nationaal
Sustainability Congres in Den Bosch.
Erg inspirerend om zoveel enthousiaste
reacties te krijgen van ondernemers die
gemotiveerd zijn om ook aan de slag te
gaan met duurzaam ondernemen!
In het kader daarvan neem ik namens de
reconditioneringsbedrijven nu ook deel
aan het College van Deskundigen van het
keurmerk Duurzaam herstel. Dit College
bepaalt de eisen waarop bedrijven getoetst
worden en hoe zij getoetst worden omtrent
het duurzaam herstellen van schade.
Verzekeraars en herstelbedrijven werken
via dit keurmerk gezamenlijk aan een meer
duurzame branche met oog voor het milieu
en de samenleving.
Grootschalige en complexe schades
Een belangrijke focus dit jaar en ook
voor de komende jaren is het herstel
van grootschalige en complexe schades.
Onlangs werkten wij zo ook weer aan
een grote industriële brandschade in het
Rotterdams havengebied. De afgelopen
jaren hebben wij regelmatig aan soortgelijke
grootschalige projecten gewerkt,
bijvoorbeeld in ziekenhuizen, bij industriële
productiebedrijven en supermarkten.
Hiervoor werken wij nauw samen met onze
Polygon collega’s uit andere landen, met
name Polygon Duitsland voor directe hulp
on site. Maar ook delen we internationaal
kennis om steeds te blijven groeien in het
herstel van dit soort schades, daarvoor
gebruiken we bijvoorbeeld ons
Technisch centrum.
Wij hebben een ervaren calamiteitenteam
klaar staan dat precies weet wat er moet
gebeuren. Zij regelen alles en één van
de teamleden is uw vaste aanspreekpunt
tijdens de herstelperiode.
De Europese noodvoorraad van een paar
duizend stuks aan apparatuur, staat op
ons hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn
en wordt daar goed onderhouden door
onze specialisten. Daarom beschikken
wij altijd over voldoende apparatuur voor
grootschalige en complexe schades.

Dit betekent dat er altijd snel en adequaat
gereageerd kan worden om de schadelast
te beperken en de bedrijfscontinuïteit van
het gedupeerde bedrijf te waarborgen.
Het risico op onderbreking van de bedrijf
kritische processen staat bij veel bedrijven
hoog op de agenda.
Polygon is de juiste partner voor het herstel
van schade na grootschalige en complexe
calamiteiten. U kunt ons 365 dagen per
jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week
bellen voor directe hulp. Kortom;
Always By Your Side.
Oplossingen voor de bouw
De economie groeit en daarmee tevens
de bouwsector. Ook in de winterperiode
wordt er doorgewerkt aan bouwprojecten.
Echter kan winters weer zorgen voor
lastigere werkomstandigheden en langere
droogtijden van bepaalde bouwmaterialen,
wat tot vertraging leidt. Een goed moment
dus om onze tijdelijke klimaatoplossingen
voor de bouw onder de aandacht te
brengen en dan met name bouwdrogen
en bouwverwarmen. Mijn collega’s zijn
specialisten in het creëren van het juiste
klimaat. Zij houden daarbij rekening met het
weer, de bouwmaterialen en uw planning.
Zo kunt u met een gerust hart verder
bouwen tijdens de winter.
Bedankt!
Ik wil graag afsluiten met een dankwoord
aan mijn collega’s en aan u. 2017 was voor
ons een succesvol jaar, dankzij mijn collega’s
die hard werken om schade te herstellen,
klimaatoplossingen te leveren, lekkages
op te sporen en om alle bijkomende
werkzaamheden uit te voeren. Maar
ook uw vertrouwen in ons en de goede
samenwerking die wij met u hebben leidt
tot succes. Dank daarvoor en graag tot
ziens in 2018!

Slim herstel van de lekkage
Niemand zit te wachten op een lekkage. Zeker niet in de netjes
afgewerkte badkamer waar, voor het verhelpen van het euvel,
hak- en breekwerk uitgevoerd moet worden om bij de lekkende
leiding te komen. Onze specialisten pakken dat anders aan.
Bijvoorbeeld bij een lekkage in een eengezinswoning in Brabant.
Daarbij werd een oplossing gevonden waardoor onnodig hak- en
breekwerk, overlast en extra kosten konden worden voorkomen.
Een goed voorbeeld van het op een slimme manier herstellen en
verhelpen van een lekkage.
Vervanging vloer noodzakelijk?
Onze lekdetectiespecialisten werden ingeschakeld voor een lekkage
in de badkamer van een Brabantse woning. Ze spoorden met behulp
van geavanceerde meetapparatuur al snel de bron van de lekkage
op. Daarbij stuitten zij echter op het probleem dat de lekkende
CV-leiding zich onder een tegelvoer bevond. Nieuwe tegels van
deze vloer waren niet meer verkrijgbaar. Herstel van de leiding in
de vloer betekende dat de gehele tegelvloer vervangen moest
worden. Dit zou een kostbare aangelegenheid zijn en extra overlast
voor de bewoners veroorzaken. Door een creatieve oplossing van
onze mensen ter plaatse kon dit scenario worden voorkomen.

Nieuwe leiding onder het bad
In plaats van het verwijderen van een vloertegel werd een
tegelblok onder het ligbad, waar de CV-leiding onderdoor liep,
gedemonteerd. Daar werd een bypass gemaakt naar de CV-leiding
van de radiator. De lekke leiding werd doorgezaagd, vanaf onder
het bad werd een dunnere leiding door de lekke leiding in de vloer
getrokken naar de open ruimte achter het toilet. Vanaf daar kon
de leiding weer in het ketelhuis worden aangesloten. Het tegelblok
werd weer terug gemonteerd onder het bad. Na het voegen waren
de sporen van de lekkage en het herstel niet meer te zien.
Onze specialistische aanpak van een lekkage maakt onnodig hakken
en breken overbodig en zorgt voor louter tevreden gezichten. De
bewoners zijn niet alleen van de vervelende lekkage af, maar krijgen
door deze aanpak niet ook nog eens te maken met extra rommel en
overlast. Bovendien leidt deze oplossing naast een tevreden klant,
voor verzekeraar ook nog eens tot een lagere schadelast.
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Bypass gemaakt
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Tegel terug geplaatst

Netjes afgewerkt

Marlies van der Meulen
Algemeen Directeur Polygon

Leiding aangesloten

Polygon verricht herstelwerkzaamheden na brand in Verpleeghuis
De Waadwente Dokkum
Geruststellen, luisteren, plannen en herstellen
“Er zit iemand in de rookkamer. Zeker weten!”, klinkt het door de
verbindingsgang tussen de twee bouwdelen van Verpleeghuis De
Waadwente in Dokkum. Het brandalarm loeit en er komt zichtbaar
rook onder de deur van de rookruimte vandaan. Drie aangesnelde
medewerkers komen in actie, openen de deur en bevrijden een
man in een rolstoel uit de penibele situatie. Ze zien een beginnende
brand in de hoek van de ruimte, maar de enorme rookontwikkeling
belet ze om het vuur te doven. Iets dat de opgeroepen brandweer
even later wel lukt. Gelukkig heeft de man geen blijvend letsel
opgelopen en blijkt de schade achteraf mee te vallen.
“Natuurlijk schrik je enorm op het moment zelf en worden alle
benodigde procedures en de bedrijfshulpverlening gestart, maar
nadat de bewoner in veiligheid was gebracht en de brand was
geblust, kwam al snel het besef dat het gelukkig allemaal wel
meeviel. Ja, de rookruimte was in rook opgegaan en zeker was er
naast brandschade ook veel roet- en waterschade, maar buiten
de meneer zelf zijn de bewoners en het personeel niet in gevaar
geweest en bleef hierdoor ook de paniek uit. De rookruimte
is gelegen in een verbindingsgang tussen de twee bouwdelen.
Omdat de gang maar één verdieping hoog is en er dus geen
kamers of vertrekken bovenop zijn gebouwd, hebben we de
evacuatieprocedure niet hoeven te starten. Tijdens de gehele
situatie hebben de bedrijfshulpverleners hun taken overigens goed
uitgevoerd”, kijkt Facilitair Manager Johan Senneker terug op de
door een enkel sigaretje ontstane brand.
Duidelijkheid en rust scheppen voor de gedupeerden
Waar de ongelukkige bewoner ter onderzoek naar het ziekenhuis
werd gebracht, vond locatiemanager Silvia Boonstra zichzelf na de
brand terug aan tafel met een medewerker van de Stichting Salvage
en de facilitair manager om de benodigde verzekeringspapieren
door te nemen, de aanpak van de gevolgschade te bespreken en
om te bekijken hoe de bedrijfsvoering zo snel als mogelijk weer is
op te starten. Al snel was duidelijk dat een specialist op het gebied
van herstel na brandschade en schade door bluswater ingeschakeld
diende te worden. Niet veel later verscheen Jaap Bron, teamleider
van Polygon Groningen ten tonele. “Nadat de brandweer de plek
verlaat, zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt voor de gedupeerden.
Wat ik in de vijftien jaar dat ik dit werk doe, heb gemerkt, is dat
de gedupeerden het op prijs stellen om even rustig te zitten en
duidelijkheid over de situatie en de gevolgprocedure te krijgen. Ik leg
dan ook uit wat wij komen doen, hoe wij te werk gaan en wat ze van
ons mogen verwachten. Die duidelijkheid schept rust, want in veel
gevallen zijn ze onwetend over wat komen gaat”, aldus Jaap Bron, die
eveneens zeer blij is dat de brand niet tot groot leed heeft geleid.
“Materiaal is immers te vervangen. Een mens of dier niet.”
Herstelwerkzaamheden
Alhoewel de schade op het eerste oog relatief meeviel, bleken
de herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag te nemen. Om
deze werkzaamheden in alle veiligheid uit te voeren, werd de
verbindingsgang van het verpleegtehuis afgesloten. “De gang wordt
vooral gebruikt voor intern transport.

Zo worden bijvoorbeeld de voedselkarren van de ene naar de andere
kant van het gebouw verplaatst. Gezien de roetschade was dat
nu onmogelijk. Niet alleen omdat je met voedsel te maken hebt,
maar ook omdat je roetdeeltjes onder je schoenen meeneemt door
de rest van het gebouw. Gevolg was dan wel dat de bewoners en
het personeel buitenom moesten lopen. En dat is natuurlijk geen
wenselijke situatie”, aldus Johan Senneker.
Nadat eerst werd besloten om de waterschade aan te pakken door
middel van het inzetten van waterzuigers, werd daarna gestart met
verwijderen en het afvoeren van plafondplaten, het schoonmaken
van de getroffen opstallen, het reinigen en opslaan van de
inboedel en het bouwkundig herstel. Ruim twee weken lang zijn
we met vier mensen in de weer geweest om deze werkzaamheden
uit te voeren. Daarnaast heeft een specialist van de afdeling
Technische reconditionering van Polygon enkele computers en
kopieerapparaten gereinigd”, geeft Jaap Bron aan. Ook liet de
ervaren teamleider onderzoeken of de roetdeeltjes zich hadden
verspreid in de mechanische ventilatie binnen het bedrijf. Daar waar
de genomen monsters aantoonden dat ze beroet waren, voerde
Polygon eveneens schoonmaakwerkzaamheden uit.
Luisteren en meedenken
Jaap Bron: “Samen met Johan Senneker heb ik een duidelijke en
realistische planning gemaakt. Hij gaf al in een vroeg stadium
het belang van de verbindingsgang aan. Vandaar dat we onze
werkzaamheden zo planden, dat de gang zo snel mogelijk weer
gebruikt kon worden om bijvoorbeeld de voedselkarren te
verplaatsen. Goed luisteren naar de wensen en meedenken met
het bedrijfsproces is een belangrijk onderdeel van ons werk. Ook
nadat onze werkzaamheden waren afgerond, heb ik nog enkele
malen contact opgenomen met Johan Senneker om te vragen naar
de situatie in het verpleeghuis. Die extra aandacht werd zeer op
prijs gesteld.” De Facilitair Manager blijkt desgevraagd dan ook zeer
tevreden over de samenwerking met Polygon. “Het contact met
Jaap was goed en zorgde voor duidelijkheid. Ook over de rest van
het team – dat bijna elke dag uit dezelfde mensen bestond – ben
ik zeer te spreken. Polygon heeft hier goed en vakkundig werk
verricht.”

Inlevingsvermogen, een belangrijke
kwaliteit
Onze medewerkers ontmoeten dagelijks mensen met
schade, zij zitten in een vervelende en moeilijke situatie.
Het is belangrijk om deze mensen duidelijkheid en rust
te geven. Daarom is inlevingsvermogen een kernwaarde
bij Polygon en werken er mensen met passie om andere
mensen te helpen. Onze werkzaamheden gaan verder
dan het reinigen en herstellen van de schade, het draait
ook om het luisteren, meedenken en volledig ontzorgen
van de gedupeerden. mogelijke oplossing voor uw
project, afgestemd op de bouwmaterialen, planning en
weersomstandigheden.

Wat ik in de vijftien
jaar dat ik dit werk
doe, heb gemerkt, is
dat de gedupeerden
het op prijs stellen
om even rustig te
zitten en duidelijkheid
over de situatie en
de gevolgprocedure
te krijgen. Ik leg dan
ook uit wat wij komen
doen, hoe wij te werk
gaan en wat ze van ons
mogen verwachten. Die
duidelijkheid schept rust.

2017 in vogelvlucht
De nieuwe Polygon app ging live
en is inmiddels al ruim 350 keer
gedownload!

Nu het jaar op zijn einde loopt en de plannen voor 2018 gesmeed zijn is het tijd voor een beetje reflectie. Wat heeft 2017 ons gebracht?
Nou, best veel eigenlijk! Bij Polygon kijken we terug op een interessant, leerzaam en enerverend jaar. Mede dankzij jullie: onze klanten.
Iedereen bedankt voor dit jaar en op naar 2018!

In maart vond de Polygon International
Management Conference plaats in
Noordwijk. Daar deelden we onze
kennis met alle Polygon collega’s
uit de hele wereld.

De Climate makeover werd afgerond, maar we zijn nog maar net begonnen met
verduurzamen! Ook in 2018 zetten we ons in voor een duurzamere bedrijfsvoering.

We introduceerden een nieuwe methode om schimmel efficiënt
en volledig te verwijderen.

In september sprongen er 12 Polygon
medewerkers in de Amsterdamse
grachten tijdens de Amsterdam City
Swim. Met jullie hulp konden we ruim
€ 9345,- doneren aan Stichting ALS
Nederland. Een mooi resultaat, waar
we trots op zijn!

In september organiseerden we de Polygon klantendag met Helga van Leur over
Klimaatverstoring en Grootschalige en complexe schades

Ons kantoor in Amsterdam verhuisde
naar een grotere vestiging

Ook aan de kinderen van onze
medewerkers werd gedacht: 25
november kwam Sinterklaas op visite.

En tussendoor voerden we ook nog
eens circa 3.800 herstel projecten uit,
spoorden we bijna 8.500 lekkages op
en leverden we op ruim 900 locaties
een klimaatoplossing!

Deze maand trok ons salesteam
er op uit om heerlijke kersttaarten
uit te delen.

Tijdelijk verwarmen
Het is weer winter, het seizoen waarin onze verwarmingsapparatuur veel gebruikt wordt. Maar waarvoor kan deze apparatuur
eigenlijk allemaal gebruikt worden?
Polygon beschikt over moderne, energiezuinige verwarmingsapparatuur om de temperatuur in iedere denkbare omgeving tijdelijk
naar het gewenste niveau te brengen en te houden. Onze apparatuur is flexibel en bijvoorbeeld te gebruiken in de bouw, tijdens
evenementen, tijdens onderhoud aan vaste klimaatapparatuur of als extra warmtebron tijdens koude winterperioden.

Verwarmen tijdens evenementen

Extra verwarming in productiehallen

Tijdelijk verwarmen in de bouw
Op diverse momenten kan het nodig zijn om
bouwprojecten extra te verwarmen. Zowel voor het
verwerken van bepaalde materialen als voor het
werkklimaat van de medewerkers.
Afhankelijk van de situatie kunnen wij diverse soorten
apparatuur inzetten, bijvoorbeeld:
• Elektrische verwarmers
• Indirect gestookte verwarmers
• Direct gestookte verwarmers
• Warmwater gestookte verwarmers
De capaciteit van onze verwarmingsapparatuur varieert
van 2kW tot 10.000kW.

Tijdens een evenement is de juiste temperatuur van groot belang
om het uw gasten naar de zin maken. Wanneer de temperatuur te
hoog of te laag is voelen de gasten zich niet op hun gemak.

Tijdens de koude winterse perioden verzorgd Polygon
bijverwarming in productiehallen. Zo creëren we het juiste klimaat
voor de medewerkers in de hal.

Polygon is gespecialiseerd in het creëren van het juiste klimaat.
Of het nu gaat om een evenement in een tentoonstellingsruimte,
sporthal (circus)tent of een concerthal. Wij hebben altijd de juiste
verwarmingsapparatuur beschikbaar.

Het juiste werkklimaat voor de medewerkers zorgt voor meer
comfort en heeft een positief effect op de productiviteit.
Daarnaast is het voor bepaalde productiematerialen belangrijk dat
deze verwerkt worden in de juiste klimatologische omstandigheden.
Zo worden bijvoorbeeld condens problemen voorkomen.

Tijdens een evenementen afgelopen maart op het strand van
Noordwijk verwarmden wij bijvoorbeeld de tent waarin voor
circa 180 personen een diner werd georganiseerd.

Daarom leveren wij voor bepaalde productiehallen jaarlijks extra
verwarming, om vaste systemen aan te vullen in koude periodes.
Nieuwe apparatuur beschikbaar
Recent hebben wij onze vloot heaters uitgebreid met de CH150
heater en de CH200 heater. Deze heaters hebben een capaciteit
van respectievelijk 150 en 200kW. Daarmee is onze leveringspakket
nog verder geoptimaliseerd.
De olie gestookte heaters kunnen eenvoudig omgebouwd
worden naar gasgestookte heaters. Waardoor de CO2-uitstoot
significant wordt verlaag met circa 33%. Voor u betekent dit
daarnaast een verlaging van de kosten voor brandstof, zoals te
zien in onderstaande rekenvoorbeeld:
Oliegestookt

Gasgestookt

200kW verbruikt ca.
20 ltr./ uur à € 1,00 per liter.
Dit komt op € 3.360,- per week

200kW verbruikt ca.
22m3/ uur à € 0.55 per m3.
Dit komt op € 2.032,- per week

Een kostenverlaging van zo’n 40%! Daarmee bieden wij een duurzame
én kostenefficiënte oplossing.

Voor iedere situatie maken wij een plan op maat.
Onze specialisten selecteren altijd een zo kostenefficiënt
mogelijke oplossing voor uw project, afgestemd op de
bouwmaterialen, planning en weersomstandigheden.

Vishandel en palingrokerij
Dries van den Berg na fikse
brand weer geopend
“Mensen, wat een vreselijke ellende! Jullie hebben het misschien al
vernomen, maar we hebben zojuist brand gehad in het bedrijf. De
gevolgen zijn enorm en we zijn voorlopig dicht. Het onderzoeksteam
van de brandweer heeft de boosdoener gevonden.Een datalogger
met een trafoblok erin heeft elektrische sluiting gemaakt.
Brandweer Harderwijk en alle anderen: dank voor het kordate
optreden. Het hele gebouw is zwart van binnen en we moeten
de schade in kaart gaan brengen.” Het op zondag 24 september
geplaatste Facebook-bericht van Vishandel en palingrokerij Dries
van den Berg uit Harderwijk is even duidelijk als emotioneel. “Maar
een Van den Berg geeft nooit op. Diezelfde avond maakten we al
plannen om de schade te verhelpen. We wilden onze klanten weer
zo snel mogelijk kunnen helpen”, kijkt Peter van den Berg, samen
met vader Dries terug op de voor het bedrijf zwarte dag.
Als Dries en Peter op de genoemde zondag rond de klok van drie
uur een telefoontje van de alarmcentrale krijgen, denken ze eerst
aan een foutje. Welke weldenkende inbreker slaat immers op een
zonovergoten middag zijn slag? Een volgend telefoontje van de
overbuurman van het bedrijfspand maakt echter veel duidelijk. Hij
ziet dikke rookwolken uit het pand komen. Emotie en onmacht
maken zich van Peter meester als hij even later zelf de gevel
aanschouwt. “Als je je kindje, je droomzaak waar je dag en nacht
voor in de weer bent, zo aantreft, word je wel even emotioneel. De
rookontwikkeling was enorm en ik had geen idee wat zich achter
de muren afspeelde. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse
om het vuur te blussen”, blikt Peter van den Berg. Minuten lijken
uren te duren en in een trance ziet hij brandweerlieden in de weer
om het vuur te doven. Als uiteindelijk het sein brand meester
wordt gegeven en duidelijk wordt dat de schade aanzienlijk,
maar niet onoverkomelijk is, gaat de knop echter snel om bij de
rasondernemer. “Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten, maar
daar schiet je niks mee op. Handen uit de mouwen en vooruit. De
winkel moest weer open.”
Hulp van specialist
Een dag na de brand werd echter al snel helder dat er veel meer
nodig was dan de in eerste instantie geplande poetsbeurt door het
personeel van het familiebedrijf. “Rook en roet trekken overal dwars
doorheen. Dat bleek wel toen we op aanraden van een aanwezige
expert een plafondplaat optilden. Ook de schade aan de wanden
en materialen bleek enorm. Een wandeling door ons pand maakte
duidelijk dat we de hulp van een specialist nodig hadden om deze klus
te klaren. Zodoende stond projectleider Erik ten Brink van Polygon
al snel met enkele collega’s in onze zaak”, benoemt Peter van den
Berg de start van de samenwerking met Polygon. Wat volgde waren
lange dagen waarop keihard werd gewerkt. Wekenlang werden er
geen palingen gerookt of heerlijke visgerechten verkocht, maar
bestonden de werkzaamheden uit onder meer slopen, afvoeren,
schoonmaken, inventariseren en archiveren. Uitgevoerd door de
specialisten van Polygon, die waar het kon werden ondersteund door
het personeel van Vishandel en palingrokerij Dries van den Berg.
Adviseren, ontzorgen en vooruit denken
Logischerwijs was de drive om keihard te werken aan het herstel
groot bij Dries, Peter en de rest van het personeel van het bedrijf.

Een instelling die tot genoegen van Peter ook voelbaar was bij
het team van Polygon en specialisten van andere bedrijven. “De
betrokkenheid was groot en de handen gingen echt uit de mouwen.
Op sommige dagen waren er wel veertig tot vijftig mensen in de
weer en ondanks dat de aanleiding natuurlijk niet prettig was, was de
sfeer steeds goed”, aldus Peter, die de rol van Polygon in het gehele
proces roemt. “Je ziet dat een bedrijf als Polygon vaker met dit
bijltje hakt. Het zijn duidelijk specialisten. Ze adviseren, ontzorgen,
denken telkens twee stappen vooruit en zijn vakkundig. Met
projectleider Erik ten Brink had ik dagelijks contact over de grote
lijnen en ter plaatse was Gerrit van de Biezen het aanspreekpunt. Die
samenwerking verliep prima en naar behoren. Deze mannen snappen
natuurlijk ook dat we zo snel mogelijk weer visjes willen verkopen,
maar scheppen geen onrealistisch beeld. Zo weet je waar je aan toe
bent. Dat is in een dergelijke situatie erg prettig.”
Tropenweken
In totaal is het team van Polygon zo’n drie weken werkzaam geweest
in het familiebedrijf. Nadat twee weken later ook de nieuw bestelde
machines waren geïnstalleerd, konden op 1 november de vele
vaste klanten eindelijk weer genieten van de heerlijke vissen van
het familiebedrijf. “In totaal waren het vijf tropenweken waarin je
nauwelijks tot rust komt. Elk moment ben je met de zaak bezig.
Dan geeft het uiteindelijk een heerlijk gevoel als je samen met je
personeel weer kunt doen wat je zo graag doet: je klanten helpen.”
Tijd om bij te tanken en achterover te leunen, is er echter niet. “De
maand december is traditiegetrouw een zeer drukke maand voor
het bedrijf en daarnaast zijn we ook bezig met de bouw van ons
nieuwe pand dat in de zomer van 2018 aan de rand van Harderwijk
wordt geopend. Op een perceel van maar liefst 4.000 m² verschijnt
daar een prachtig pand van 1.000 m². Weer een nieuwe uitdaging
inderdaad, maar wel weer een hele mooie. Wij kunnen niet wachten!”

“De mensen van Polygon snappen natuurlijk
ook dat we zo snel mogelijk weer visjes willen
verkopen, maar scheppen geen onrealistisch
beeld. Zo weet je waar je aan toe bent.
Dat is in een dergelijke situatie erg prettig”

J e ziet dat een bedrijf
als Polygon vaker met
dit bijltje hakt. Het zijn
duidelijk specialisten

De bedrijfscontinuïteit
gewaarborgd
In geval van schade bij een onderneming heeft de
bedrijfscontinuïteit onze focus. Een zo kort mogelijke
onderbreking van de kritische bedrijfsprocessen en zo
snel mogelijk weer operationeel zijn is daarbij de sleutel.
Onze specialisten inventariseren de schade en bespreken
met de gedupeerde onderneming wat er prioriteit heeft
om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Op basis
daarvan wordt een plan gemaakt om de schade zo snel
mogelijk te herstellen.

Fijne feestdagen
namens het hele team van
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