Vragenformulier
Voor opslagrisico’s

*per gebouw 1 formulier invullen. Een kruis zetten bij het vakje dat van toepassing is of een toelichting geven.

Algemene gegevens

Verzekerde zaken

Verzekerde

Goederen

Risico adres
Postcode / plaats
Land
E-mailadres
Maximale waarde
goederen

€

Gemiddelde waarde
goederen per maand

€

Ingevuld door

Risico omschrijving
Aard van de
verzekerde
opgeslagen goederen

<Soorten noemen>

Ander soortige
goederenopslag

Nee

Opslag in zelfde ruimte

Nee

<Verpakkingsvorm noemen>

<Verpakkingsvorm noemen>

Verpakkingswijze

Beschrijving
bedrijfsactiviteiten

Bulk in silo’s

Wijze van opslag

Op de begane grond vloer

In kartonnen dozen

in stellingen < 5 meter

Gesealed in plastics

in stellingen tot

Octabins

Uitpandige opslag

Anders

Anders

meter hoog

Nee

<Als ja dan omschrijven>

Gebouw en bouwaard
Type gebouw

Bedrijfsverzamelgebouw met
meerdere gebruikers

Eigendom

Verzekerde is eigenaar

Reeks aaneengebouwde opslaghallen

Verzekerde is huurder

Geheel vrijstaand, opslag voor
één eigenaar

Opslaghouder is eigenaar
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Hoofd draagconstructie

Vloeroppervlak
(exclusief verdieping)

Stalen kolommen

Verdiepingen

Nee

Betonnen kolommen

Alleen op kantoor

Houten kolommen

Op kantoor en in de opslag

Brandwerend bekleed

Hoogte

< 1250 m²

Compartimentering
(alleen > 1.250 m²)

>1250 m² < 2500 m²

meter

Nee
Alleen tussen kantoor en hal

> 2500 m² < 5000 m²
> 5000 m², nl.
Soort
compartimenteringwand

Gevelmateriaal

compartimenten.
m²

Metselwerk wand
Betonwand

Grootste is
Doorgangen in de
compartimenteringwand

m²

Geen
Schuivende branddeuren

Houten wand

Vallende brandschermen

<Andere voorzieningen noemen>

<Andere voorzieningen noemen>

Metselwerk/ beton

Gevelisolatie

Geen

Hout

Brandbaar (PS/ PUR/ PIR)

Metalen gevels

Onbrandbaar (minerale wol)

<Andere voorzieningen noemen>

compartimenten.
Grootste is

Dakconstructie

Staal

Dakisolatie

m²

Geen

Hout

Brandbaar (PS/ PUR/ PIR)

Beton

Onbrandbaar (minerale wol)

Omgeving
Ligging

Binnen de bebouwde kom
Bedrijventerrein

Belendingen binnen
10 meter afstand

Geen
Alleen een woonhuis

Haven faciliteit

Bedrijfsgebouwen

Afgelegen

<Soort bedrijven noemen>
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Installaties
Electra

NEN 3140 keuringen
Thermografisch onderzoek verdeelkasten

Verwarming in het
warehouse

Nee
Gasheaters

<Soorten noemen>

<Andere maatregelen noemen>

Jaarlijks onderhoud door erkende installateur

Jaarlijks onderhoud door erkende installateur

Intern transport
Accu gevoede
voertuigen

Nee, alleen diesel, gas of handbediend

Acculaden

Opslag binnen 1 meter van de laadplek

Heftrucks en palletwagens

Afgescheiden plek tegen steenachtige wanden

Afgescheiden acculaadruimte

In stellingen

Decentrale acculaden in de opslagruimten

Rookmelders boven acculaadplek

Afvalbehandeling
Inpandig

Permanente veegploeg aanwezig
Wekelijks opruimen

Uitpandige opstelling
na reguliere werktijd

Afgesloten containers < 10 m van de gevels
Pallets of ander brandbaar materiaal
< 10 m van de gevel

Opslag in aparte ruimte

Beladen zeilenwagens tegen de losdocks

Rookverbod

Alles > 10 meter van gebouw

Brandbeveiliging
Alarmering

Rookalarm in het warehouse

Bestrijding

Sprinkler in het warehouse

Doormelding aanwezig

Doormelding aanwezig

Naar GSM

Naar GSM

Naar inbraakalarmcentrale

Naar inbraakalarmcentrale

Naar de brandweer

Naar de brandweer

Jaarlijks onderhoud door erkende
installateur

Jaarlijks onderhoud door erkende
installateur

Gecertificeerd

Gecertificeerd
Handblusmiddelen en slangen
Jaarlijks onderhouden

Aansturing door
brandalarm

Branddeuren

Brandweer

Rook warmte afvoeren

Hydranten e/o open water nabij
Binnen 20 minuten ter plaatse

Inbraak beveiliging
Alarmering

Inbraakalarm in warehouse

Algemene beveiliging

Hekwerk rondom perceel

Doormelding aanwezig

Terrein is ’s nacht verlicht

Naar GSM

Collectieve terrein beveiliging

Naar inbraakalarmcentrale

Alle deuren afsluitbaar met slot

Uurlijkse sabotage controle

Sluitrondes door personeel

Hekwerkalarm of IR-beams

Nachtelijke rondes bewaking
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Opvolging

Sleutelhouders < 15 min

24/7 bezetting aanwezig

Beveiligingsbedrijf < 15 min

Toegangscontrole aanwezig

Management
Algemeen

Personeels screening

Voorraad beheersing

Wekelijkse voorraad controle

Controle bij verlaten terrein

Maandelijkse voorraad controle

Alleen eigen personeel

Maandelijkse externe audits

Veel inleners

Kwaliteits controles tijdens in- en uitslag

Ongedierte bestrijding

Barcode systeem

Laden en lossen externe vrachtwagen
chauffeurs

Belijnde vakken e/o pallets locaties

Laden en lossen door eigen personeel
Certificeringen

Luchtfoto locatie

Plattegrond

Foto’s

Overige opmerkingen
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