Sneeuw kan voor
grote overlast en
schade zorgen
Een goede voorbereiding op de winterse buien helpt om nare gevolgen te beperken.
Wat kunt u zelf doen bij sneeuwval?

Tip 1: Stook de sneeuw direct af
Kassen zijn berekend op een beperkte
hoeveelheid sneeuw. Door direct af te stoken
beperkt u de kans op ruitbreuk en schade aan
de constructie.
Tip 2: Open uw scherminstallatie (op pakket)
Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van
het kasdek is afgesmolten.
Tip 3: Voorkom te hoge buistemperaturen
Stel uw ‘maximum buis’ zo in dat er geen schade
aan uw planten kan ontstaan. Planten kunnen een
tijdelijk lagere planttemperatuur compenseren.
Tip 4: Raadpleeg uw gascontract
• Houd rekening met een eventuele maximale
uurcapaciteit voor gasafname.
• Als u meer of minder gas verbruikt dan in uw
gascontract wordt toegestaan.
• Meld dan bij uw gasleverancier wat u verwacht
te gebruiken. Beroep u op overmacht.

Als het toch misgaat
• Meld uw schade direct bij uw verzekerings
adviseur.
• Hebt u door schade meer of minder gas
nodig? Geef het verwachte gasverbruik per
periode dan zo snel mogelijk door aan uw
gasleverancier.
• Inventariseer nauwkeurig waar glasbreuk zich
bevindt. Een beglazer kan dan zo snel mogelijk
repareren.
• Probeer gaten in het kasdek zo snel mogelijk
provisorisch te repareren.
• Markeer plekken waar ruiten zijn gerepareerd,
Reparatie van het schermdoek (atlasdraden)
kan dan sneller plaatsvinden.
• Als u een noodwand plaatst, gebruik dan
stevige materialen en noppenfolie.
Houd bij het plaatsen van een noodwand rekening
met stook-, ventilatie- en schermgroepen. Probeer
dit gelijk te houden.

Staan er fouten in deze folder?
Wij hebben de informatie in deze folder met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er
altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Interpolis is een merknaam van Achmea Schade
verzekeringen N.V, statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410.

