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Always By Your Side.

SALVAGE HULPGIDS

OVER DEZE SALVAGE HULPGIDS
Bij brand-, storm- of waterschade aan uw woning, bedrijfspand en/of bezittingen
komt er veel op u af. Stichting Salvage verzekert eerste hulp en opvang na brand,
storm en waterschade. De stichting probeert de vaak chaotische situatie na een
brand zo veel mogelijk te stabiliseren. En u op te vangen op een manier die u het
prettigst vindt. Dit doet de stichting namens de gezamenlijke verzekeraars.
De Salvage Coördinator heeft of gaat u nog uitleggen wat hij/zij voor u kan
betekenen en wat de rol is van betrokken bedrijven, bijvoorbeeld een
noodstopbedrijf als Polygon. Om u te helpen geeft deze Salvage hulpgids u
antwoord op de meest gestelde vragen.
Eén ding is zeker: De specialisten van Polygon doen er samen met de Salvage
Coördinator alles aan om u voor de eerste opvang bij te staan. Mogelijk kunnen wij in
het vervolgtraject nog meer voor u betekenen. Dit kunnen wij, indien gewenst,
afstemmen met het bedrijf waar u uw verzekering hebt ondergebracht (opstal- en/
of inboedelverzekering voor particulieren of gebouwen-, goederen- en
inventarisverzekering voor bedrijven).
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STICHTING SALVAGE
De stichting Salvage is een
onafhankelijke stichting opgericht in
1986 door de gezamenlijke
brandverzekeraars om gedupeerde
tijdens de eerste opvang bij te staan,
vervolgschade te beperken en
noodmaatregelen te treffen.
Na een calamiteit schakelt de
bevelvoerder van de brandweer, indien
nodig, stichting Salvage in met het
verzoek om een zogenaamde Salvage
coördinator te sturen.

Het is hierbij belangrijk om een
gecontroleerde omgeving te
creëren waarbinnen de ontstane
schade niet verder verergert en
eventuele gevolgschade wordt
voorkomen of beperkt.
De geboden hulp van stichting Salvage
kost u niets. Uw eigen verzekeringsmaatschappij betaalt de kosten,
u krijgt geen nota.

Polygon is een van de gecertificeerde
schadestopbedrijven die door een
Salvage coördinator kan worden
ingeschakeld voor het uitvoeren van
werkzaamheden om een zogenaamde
schadestop te bereiken.
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SALVAGE WERKZAAMHEDEN
Stichting Salvage kan Polygon als
schadestopbedrijf inzetten voor de
volgende standaard activiteiten:
1. Het ontgeuren van één of
meerdere ruimten
2. Het beperkt reinigen van een of
meerdere ruimten
3. Het afdekken en/of afschotten van
een pand (opstal)
4. Het opruimen van
brandresten / bluswater
5. Het vervoer en tijdelijk opslaan van
inboedel, inventaris en/of inhoud
6. Het afdekken van inboedel,
inventaris en/of inhoud
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Naast deze standaardactiviteiten kan de
coördinator aan het schadestopbedrijf
opdracht geven om andere, specifiek
voor de situatie noodzakelijke,
maatregelen te treffen zoals het
plaatsen van bouwhekken, het
regelen van bewaking etc.
Als de werkzaamheden die nodig
zijn om een schadestop tot stand te
brengen zijn uitgevoerd en er sprake is
van een stabiele situatie, kan de
salvage coördinator zijn/haar
werkzaamheden afronden.

TOELICHTING OP DE STANDAARD
SALVAGE WERKZAAMHEDEN
Om u een beter beeld te geven van de
standaard werkzaamheden die in
opdracht van de Salvage coördinator
worden uitgevoerd lichten wij deze
graag nader toe.
1. Het ontgeuren van één
of meerdere ruimten
Het plaatsen en in werking
stellen van geur verdrijvende
apparatuur of middelen. Daarnaast
geven wij u uitleg over de werking
van het apparaat.
2. Het beperkt reinigen van één of
meerdere ruimten
Oppervlakte reinigen van de vloer en
aanwezige inboedel in 3 ruimten.
3. Het afdekken en/of afschotten van
een pand (opstal)
Het afdekken van gaten in het dak
door middel van bijvoorbeeld
dakpannen en/of plaatmateriaal. Het
dichten van geveldelen met behulp
van plaatmateriaal.

4. Het opruimen van
brandresten / bluswater
Onder het opruimen van
brandresten wordt zowel het ter
plekke verwijderen als ook het
afvoeren van de brandresten dan wel
bluswater verstaan.
5. Het vervoer en tijdelijk opslaan van
inboedel, inventaris en/of inhoud
Om gevolgschade door de inwerking
van water te voorkomen kan vanuit
economisch oogpunt besloten
worden om roerende zaken tot een
maximum van 5m³ op te nemen,
te vervoeren en op te slaan.
6. Het afdekken van de
inboedel/inventaris
Het met behulp van folie afdekken
van roerende zaken. Ook het op
blokken plaatsen en het verplaatsen
naar een andere ruimte van roerende
zaken ter voorkoming van de
inwerking van vocht valt onder deze
werkzaamheden.
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VERVOLGWERKZAAMHEDEN
Na Salvage komt voor de eventuele
vervolgwerkzaamheden het
verzekeringsbedrijf in beeld waar u uw
verzekering hebt ondergebracht
(opstal- en/of inboedelverzekering voor
particulieren of gebouwen-,
goederen- en inventarisverzekering
voor bedrijven).

belangrijk dat u zelf de schade meldt bij
de verzekeringsmaatschappij of uw
tussenpersoon.

Uit ervaring weten wij dat schade aan uw
woning/gebouw en bezittingen een
enorme impact heeft. Het belangrijkste
is natuurlijk dat uw schade zo snel
mogelijk wordt verholpen zonder al te
veel overlast.

• of u hulp nodig heeft in de te nemen
stappen voor het herstel van de
gevolgschade.

Ook ten aanzien van de vervolgwerkzaamheden kunt u bij ons terecht.
De Salvage coördinator informeert uw
verzekeringsmaatschappij maar het is
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Onze projectleider neemt contact met
u op om af te stemmen:
• of u al contact heeft gehad met uw
verzekeringsmaatschappij,

Polygon kan in overleg met- en in
opdracht van uw verzekeringsmaatschappij de schade voor u herstellen.
Uw verzekeraar beslist wat er voor
vergoeding in aanmerking komt.

Door het ondertekenen van een
Akte van Cessie wordt de herstelfactuur rechtstreeks tussen de
verzekeringsmaatschappij en
Polygon afgehandeld en hoeft u dus
niets voor te schieten.
Heeft u bij het afsluiten van uw
verzekering een eigen risico gekozen,
of is een deel van de schade niet gedekt,
dan komt dit deel van de kosten wel
voor uw eigen rekening. Uiteraard wordt
dit vooraf met u besproken.
De vervolgwerkzaamheden
uitgevoerd door onze specialisten
kunnen bestaan uit:

• het veilig opbergen van uw
bezittingen in een tijdelijke opslag
• wassen en/of stomen van kleding,
gordijnen en andere stoffen
Is er ook andere hulp nodig om de
schade goed te verhelpen, bijvoorbeeld
van een aannemer, elektricien,
loodgieter of stoffeerder? Polygon
werkt samen met deze partijen en
schakelt hen in als dat nodig is.
Zelf heeft u dus uw handen vrij.
Alles wordt geregeld zodat u weer snel
en onbezorgd in uw huis kunt wonen of
uw bedrijf kunt voortzetten.

• het verder schoonmaken en drogen
van uw woning en/of bezittingen
• het inschatten wat financieel
verantwoord is: vervangen of
herstellen van beschadigde
bezittingen, eventueel in overleg met
de schade-expert
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VRAGEN
Wij hopen dat de informatie in deze Salvage Hulpgids uw vragen heeft beantwoord.
Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan contact op met de Polygon projectleider of
met een van onze andere medewerkers via telefoonnummer 0800-68 68 377.

Uw Polygon projectleider : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..................................................................................................................
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