Preventiekaart waterschade

Algemene tips om waterschade te voorkomen
• Let op lekkagesporen onder het dak, zoals verkleuringen of plafondplaten die doorhangen.
Door tijdige signalering voorkomt u erger.
• Loopt u een verhoogd risico op overstroming door de locatie van uw bedrijf?
Schaf een dompelpomp met afvoerslang aan. Bij wateroverlast kunt u hiermee water wegpompen.
• Plaats op het diepste punt van de kelder of het souterrain een waterdetector met doormelding naar uw gsm.
Zo krijgt u automatisch een melding bij lekkages.
• Zet in de kelder uw voorraden altijd op stellingen of pallets.
• Omdat de kelder het laagste punt is van uw bedrijfspand, loopt u daar hoe dan ook een verhoogde kans
op waterschade. Zet er daarom nooit waardevolle spullen in.
• Zorg ervoor dat u direct kunt handelen als het toch misgaat. Zorg ervoor dat de locaties van de afsluitingen
bekend én goed bereikbaar zijn.

Waterschade door neerslag
Op het dak:
• Laat bij platte daken minstens 1 keer per jaar een deskundig bedrijf inspecteren op:
-- de dakbedekking zelf
-- alle hemelwaterafvoeren, noodoverlopen en aansluitingen met opgaande gevels
• Reken per 100 m2 dakoppervlakte (inclusief alle daken die erop afwateren) minimaal 1 hemelwaterafvoer
met een doorsnede van 10 cm. Combineer dit met noodoverlopen.
• Bij daken die kleiner zijn dan 100 m2 brengt u minstens 2 hemelwaterafvoeren aan.
• Een later geplaatste lichtstraat of installatie op het dak kan het oorspronkelijk bedachte afschot verstoren.
Overleg met een dakdekker of aanpassing nodig is.
• Verwijder regelmatig bladeren en zwerfvuil van het dak en uit de goten.
• Controleer na een storm of alle pannen nog (goed vast) op het dak liggen.
• Loop niet onnodig over uw plat dak. En plaats er ook geen ladders of trapjes op. Zo voorkomt u beschadigingen.
• Blijft er water op het dak staan? Laat het dan controleren op doorbuiging op die plek. Bespreek met een
dakdekker of de plasvorming reden is om de waterafvoer te veranderen.
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In de kelder:
• Ligt uw bedrijf op een lager gelegen terrein? Breng dan afvoergoten, plaatselijke verhogingen of een damwand aan.
Zo voorkomt u waterschade als het gemeenteriool onvoldoende afvoert.
• Beschikt u over een kelder of souterrain met een inrit? Vaak bevindt zich op het diepste punt een verzamelput
met een pomp. Reinig de put en de pomp regelmatig en laat de pomp goed onderhouden.
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Schade door water uit leidingen
• Gebruik alleen door de leverancier geleverde slangen bij apparaten die permanent op de waterleiding zijn aangesloten,
zoals een vaatwasmachine, wasmachine of koffieautomaat.
• Controleer de slangen van deze apparaten regelmatig op kleine scheurtjes, of laat dit door de leverancier doen.
• Zijn deze apparaten niet standaard met een waterslot uitgerust? Plaats dan na de kraan een waterslot.
• Laat u nieuwe waterleidingen aanleggen in uw bedrijf? Laat deze afpersen voordat u ze in gebruik neemt.
• Scherm leidingen af waarbij het risico groot is dat men ertegenaan rijdt of stoot.
• Gebruikt u waterleidingen (langere tijd) niet? Sluit deze dan af.
• Laat voor de eerste vrieskou het water weglopen uit leidingen die kunnen bevriezen en sluit ze af.
• Zorg dat uw cv-installatie zo is afgesteld dat de leidingen vorstvrij blijven.
• Zet de kraan van het waterleidingnet en het vulpunt van de ketel dicht na het bijvullen. Zo voorkomt u dat
vulslangen van de cv-ketel onder leidingdruk blijven staan.

Laat een specialist uw dak controleren:
bestel de preventiedienst Dakinspectie en Onderhoud Uiteraard kunt u veel zaken zelf oppakken.
Maar de controle en het onderhoud van uw dak kan ook gedaan worden door een professional.
Interpolis biedt u de preventiedienst Dakinspectie en Onderhoud.
Een professional inspecteert uw dak en neemt u indien gewenst ook het onderhoud uit handen.
Zo verlengt u de levensduur van uw dak en voorkomt u lekkages en erger.
U bestelt deze dienst via preventiewinkel.nl.
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