
Met onze brandpreventie
bent u voorlopig uitgeblust…



IS UW GEBOUW BRAND VEILIG?
De gevolgen van brand zijn ingrijpend. Schrijnender is, dat br and in veel
gevallen voorkomen - of op zijn minst beperkt - had kunnen worden. Om die
reden krijgen de brandvoorzieningen in gebouwen steeds meer aandacht.
Vaak komen inspecterende instanties, maar ook eigenaren en gebruikers tot
de conclusie dat de ooit aangebrachte voorzieningen niet meer aan de huidige
eisen voldoen. Of erger: dat de brandvoorzieningen door verbouwingen of
installatietechnische aanpassingen niet functioneel meer zijn…

HOUD BRAND IN DE HAND
In bijna alle gevallen blijkt een combinatie van gebrekkige preventie en
onvoldoende brandwerende voorzieningen de haard van een snel om zich
heen grijpend probleem. Vaak volkomen onnodig. Want wie een juiste
compartimentering en veilige vluchtwegen aanlegt, beperkt de gevolgen en
is panieksituaties voor. Door het opleiden van gebruikers en het trainen van
brandveiligheidsprocedures voorkomt u dat de schade aan uw gebouw gr ote
vormen aanneemt. U investeert in veiligheid en bespaart verzekeringspremies.
En in alle gevallen is preventie voordeliger dan de optelsom van uw eigen risico,
de schade, het verval van uw no-claim en het leed dat een brand veroorzaakt.
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 Deze sparing is beveiligd tegen brand- en rookdoorslag. 
 Waarschuw direct de verantwoordelijke indien 
 de afdichting is beschadigd of doorbroken! 

Heilijgers 



ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING
Wij bieden u een totaalpakket op het gebied van brandpreventie. Onze specifiek
opgeleide medewerkers inspecteren de brandscheidingen en de mate waarin
die voldoen aan de huidige eisen. Wij inspect eren zowel bouwkundig als
installatietechnisch. Deze inspectie doen wij gratis. Indien nodig voeren wij in
samenwerking met de ervaren Nieman Raadgevende Ingenieurs, een integrale
brandveiligheidscan voor u uit. Efficiënt, met korte lijnen en denkend in
kostenbesparende en praktische oplossingen.

Onze kracht ligt in de combinatie van inspectie, advies, het uitvoeren van
bouwkundige aanpassingen, en het brandwerend afdichten van sparingen
en leidingdoorvoeringen. Tot en met het opleveringsrapport hebben wij
alles in één hand. Door deze t otale aanpak ontzorgen wij u volledig.
Kiest u voor onze aanpak die wij voor zowel het MKB als voor grote bedrijven
uitvoeren? Dan kunt u er zeker van zijn dat de brandweer - die periodiek
inspecteert - uw brandveiligheid goed beoordeelt.

gratis inspectie en integrale brandveiligheidscan



ZO WERKT HET

wij inspecteren de bandveiligheid van uw huisvesting en leggen dit
vast in een rapportage; dit doen wij gratis;

de rapportage en eventuele verbetervoorstellen zijn vertrouwelijk
en worden persoonlijk met u doorgesproken;

na ontvangst van uw opdracht worden alle werkzaamheden in nauw
overleg met u uitgevoerd;

met dit dossier kunt u uw verzekeringsmaatschappij tonen dat uw
gebouw brandveilig is, wat reden kan zijn om de jaarpremie te verlagen.

na oplevering ontvangt u een compleet opleverdossier waarin alle
aanpassingen zijn gedocumenteerd; wij garanderen u daarbij dat de
brandweer de door ons uitgevoerde preventieve maatregelen goedkeurt;

van de noodzakelijke verbeteringen ontvangt u een gespecificeerde
kostenopgave;

als u de verbetering door Heilijgers wilt laten uitvoeren geeft u
schriftelijk opdracht;

BENT U DE BRAND MEESTER?
Velen gingen u voor. Wilt u dat ook?

Maak dan een afspraak met uw contactpersoon binnen Heilijgers.

Of bel 033 45 45 700 en vraag naar John van de Weitgraven.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@heilijgers.nl




