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Interview/voorwoord
Corrine de Ruijter, Algemeen Directeur

Zaterdag 10 juni organiseren wij onze eerste Preventiemarkt. Ik kijk daar
ontzettend naar uit. Centraal staat preventie in de
breedste zin van het woord,
allerlei deskundigen zullen
informatie en demonstraties
geven. Zo is de Veiligheidsregio Utrecht aanwezig met
een virtueel huis waar je
met VR-bril kunt beleven
hoe het is als je woning in
brand staat – met uiteraard
tips hoe daar zo snel mogelijk weg te komen. Nog zoiets: hoe blus
je een klein brandje met een blusser? Wij geven bijvoorbeeld elk
nieuw lid van De Onderlingen standaard een brandblusser cadeau,
maar hoe ga je met zo’n apparaat om? Dat wordt getoond. Bezoekers - ook kinderen - kunnen ook zelf blussen. Bij schade-expert Gijs
de Bruin leer je over schade als gevolg van wateroverlast, brand,
storm en inbraak. En vooral hoe dit zoveel mogelijk te voorkomen
(verderop in deze krant alvast een interview met Gijs). Daarnaast
zijn er onder meer kramen met informatie over schoorsteenonderhoud, internetfraude en Dak APK - want een dakgoot vol bladeren
kan uiteindelijk lekkages in huis geven. Hoewel dit allemaal serieuze
zaken zijn, zorgen we ervoor dat bezoekers niet met een beklemd
gevoel naar huis gaan. Het is vooral een leuke en leerzame markt!
Hoe kun je je als kleine verzekeraar onderscheiden? Wat zit in onze
DNA? Dat vroegen wij ons op kantoor af en zo is deze Preventiemarkt ontstaan. Wij willen niet zozeer snel producten verkopen, maar
goed adviseren: hoe kun je schade voorkomen? Persoonlijk contact
vinden we daarbij belangrijk. Op 10 juni kunnen we onze kennis en
expertise laten zien én ontmoeten we onze leden. En hopelijk andere geïnteresseerden. De markt vindt plaats in Cabauw, een klein
dorp precies tussen onze kantoren in Benschop en Schoonhoven.
Bij slecht weer staan de kramen binnen.

Ik hoop u op zaterdag 10 juni te zien en ons
mooie vak met u te delen.

COLOFON
De Onderlingen, preventiekrant voor particulieren
Uitgever:
Teksten: 		
Website:
Redactie:
Vormgever:
Copyright:

Mediamail
Louel de Jong
www.onderlingen.nl
Irma Overbeek / Corrine de Ruijter
Mediamail
de Onderlingen 2017

Kantoor Lekkerkerk
Raadhuisplein 2
2941 BR Lekkerkerk

Kantoor Benschop
Dorp 201 B
3405 BD Benschop

Kantoor Schoonhoven
Doelenplein 11
2871 CV Schoonhoven

Particulier
Zakelijk
Schade

0348 - 45 13 39
0348 - 74 84 49
0182 - 74 87 69

Preventiekrant

Dak APK Service

Wat is eigenlijk de status van uw dak of goot?
De ‘Dak APK Service’ van Vriedak Dakbedekkingen is sinds de
introductie in het najaar van 2016 zo succesvol gebleken dat
deze nieuwe, unieke dienstverlening nu al is opgemerkt door
De Onderlingen.
Uit de reeds honderden belangstellenden en aanmeldingen blijkt
dat de ‘Dak APK Service’ van meerwaarde is voor de voornamelijk
particulieren klanten. Hierbij gaat het om eens per jaar de status
van daken en goten van het huis te laten controleren, reinigen en
onderhouden tussen onze kantoren in Benschop en Schoonhoven.
Bij slecht weer staan de kramen binnen. Ik hoop u te zien en ons
mooie vak met u te delen.
Dak APK Service
Het idee om de ‘Dak APK Service’ te introduceren is afkomstig
van Johan Vrieselaar en Arno van der Wal, eigenaren van het in
Schoonhoven gevestigde dakdekkersbedrijf Vriedak. “Veel mensen
nemen pas contact op met ons als er al serieuze problemen zijn
met een dak of goot. De statistieken wijzen uit dat zeventig procent van de lekkagegevallen voorkomen hadden kunnen worden bij
een vroegtijdige controle en bijbehorende maatregelen. Met de ‘Dak
APK Service’ biedt Vriedak die dienstverlening aan voor een vanaf
bedrag vanaf 89 euro per woning en vanaf 175 euro voor bedrijven
en VVE`s. Onze dakspecialisten komen na afspraak langs om daken en goten te inspecteren, onderhoud toe te passen en eventuele kleine mankementen ter plekke gratis te herstellen. Zo’n bezoek
duurt drie kwartier à een uur. Na afloop van de inspectie ontvangt
de APK-abonnee een digitaal onderhoudsrapport - het zogenoemde ‘daxatierapport’ - met foto’s en, zo nodig, een vrijblijvend advies
over eventuele renovatiewerkzaamheden. Mocht de klant Vriedak
vervolgens daarvoor in willen schakelen, dan wordt gezorgd voor
een vrijblijvende offerte én 15 procent korting op werkzaamheden
en materiaal. Ook berekenen we APK-abonnementhouders géén
voorrijkosten bij eventuele calamiteiten aan daken of goten.”

“Ook vanuit het bedrijfsleven en VVE’s is al veel interesse getoond
voor de ‘Dak APK Service’. Zo is onder andere belangstelling vanuit
De Onderlingen voor het preventieve karakter van de door ons uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en het bijbehorende, digitaal
aangeleverde ‘daxatierapport’.” De Onderlingen vindt het belangrijk
schade te voorkomen. Door de ‘Dak APK Service’ voorkomt u immers tijdig eventuele lekkages en dergelijke. Niets is vervelender
dan dat uw waardevolle spullen beschadigd zijn door water.
“Deze grote interesse heeft Vriedak ertoe aangezet om het concept
nog verder door te ontwikkelen en te verbeteren voor de zakelijke
markt. Voor VVE’s is de ‘Dak APK-service’ interessant omdat zij vanaf 2017 verplicht zijn een meerjarig onderhoudsplan te voeren.
Bedrijven en VVE`s krijgen via het ‘daxatierapport’ een volledige,
duidelijke, inzichtelijke en objectieve (volgens NEN 2767) rapportage
van de status van een algeheel dakoppervlak. Daarnaast stellen wij,
indien gewenst, vrijblijvend een meerjarig onderhoudsplan op en
levert het lidmaatschap van de ‘Dak APK Service’ 15 procent korting
op bij renovatie werkzaamheden aan daken en goten.”
Samen met De Onderlingen
“Met de Dak APK Service inspecteren, reinigen, onderhouden en
verlengen wij de levensduur van uw daken en goten. Samen met De
Onderlingen willen wij er alles aan doen om schade te voorkomen,
en de levensduur van uw dak te verlengen. Als lid van branchevereniging Vebidak doet Vriedak dat bovendien volledig geautoriseerd.
Ook dat is een geruststellende gedachte.”
Meer informatie of aanmelden voor de service? Kijk op
www.dakapkservice.nl of neem contact op met 0182 – 38 70 59.

Voor al uw feesten, partijen
en (zakelijke) bijeenkomsten!
bruiloften
partijen
Diners

kouDe / warme buffetten
koffietafels
Catering

all-in arrangementen
VergaDeringen
lunChes

Cabauwsekade 42
3411 EC CABAUW (gem. Lopik)
(0348) 55 15 32 / 06 20 65 81 49

Grote interesse

kijk voor meer informatie op www.inhetwittepaard.nl
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Buurtpreventie

Camerabeveiliging

Interview Kees Sluijs Nextdoor Cabauw
door Louël de Jong

Interview Simon van Kempen van
VKP Beveiligingstechniek B.V. door Louël de Jong

Binnen twee dagen hadden zich 60 mensen aangemeld. Inmiddels, een half jaar later, heeft de buurtapp Nextdoor Cabauw
bijna 300 leden. Doel van initiatiefnemers Kees Sluijs en Vicky
Klarenbeek? Meer veiligheid.

Simon van Kempen en compagnon Marcel Pronk startten in
2011 VKP Beveiligingstechniek B.V. in Woerden. Inmiddels
werken ze met vijftien man en is geen beveiligingsklus te complex.

Laatst nog, werd bij de basisschool
een man gesignaleerd die daar al
dagen rondhing. Dan is het handig als je de buurt alert kunt maken,
vindt Kees Sluijs. Samen met zijn
achterbuurvrouw Vicky Klarenbeek
startte hij de Nextdoor-app - puur
als buurtpreventie, niet als een soort
Marktplaats of Facebook. “Maar op
een gegeven moment werden er
toch spullen te koop aangeboden.
Dat hou je niet tegen. Wat wij op
de Preventiemarkt onder meer willen laten zien, is hoe je op deze
app instellingen gemakkelijk kunt aanpassen. Welke berichten wil je
ontvangen en welke niet? Persoonlijke aanpassingen - wel of geen
melding Konijnenhok Te Koop bijvoorbeeld - moeten ervoor zorgen
dat de app voor ieder afzonderlijk functioneel blijft”, aldus Kees.
Neem vooral je tablet mee, is zijn advies, dan kan hij laten zien hoe
het werkt.

Simon: “Wij merken
dat camerabeveiliging
steeds
vaker
wordt
toegepast.
Dankzij
steeds betere internetverbindingen,
smartphones en allerlei apps
kunnen mensen tegenwoordig wereldwijd inloggen en zien wat thuis gebeurt. Vaak wordt
de
camera-installatie
gecombineerd met een
Brandblusmiddelen
inbraakbeveiligingssysteem. Dus geeft het
Bel voor meer informatie
alarm een melding, dan
0348 - 42 00 33 of kijk op
kunnen – bijna live - de
vkpbeveiliging.nl
camerabeelden bekeken worden via een speciale app. Is het de buurvrouw die de planten
water geeft, of is het een
indringer? Ook kan men
op afstand het inbraakbeveiligingssysteem beheren met de app. Dit
soort camera-installaties en inbraakbeveiligingssystemen leveren
wij. Maar niet alleen dat, ons werk richt zich op álle zaken die de
veiligheid in huis of bedrijfspand kunnen verbeteren. Zo kijken we
ook naar brandveiligheid. Komen we voor een adviesgesprek bij
mensen thuis en maken we een rondje, de ‘beveiligingscheck’, dan
zien we nogal eens dezelfde dingen. Een meterkast die tevens gebruikt wordt als opslag bijvoorbeeld. Open je het deurtje komt je een
stapel plastic tasjes tegemoet. Gevaarlijk op een plek vol elektrische
schakelaars en stoppen. Dan geven wij advies hoe het beter kan. In
datzelfde rondje kijken we of er goede sloten op ramen en deuren
zitten en of rookmelders op strategische plekken hangen - zodat bij
brand tijdig gealarmeerd wordt en vluchten nog mogelijk is. Wij willen
de klant ontzorgen en kijken per situatie waar de beveiliging beter kan.
Bij een monumentaal pand mogen bijvoorbeeld niet zomaar veranderingen worden toegepast, ook hierin geven wij advies. En heeft
de klant kostbare, attractieve zaken - zoals kunst, sieraden of verzamelingen - dan vraagt de verzekeraar soms om een expliciete,
elektronische beveiliging. Op de Preventiemarkt laten we een aantal
van deze inbraakbeveiligingssystemen zien. Sowieso zeg ik altijd
tegen mensen, met of zonder beveiligingssysteem in huis: haal gewilde objecten zoals laptops, smartphones en portemonnees uit het
zicht. Leg ze niet in de buurt van het raam. Zo simpel begint het.”

ATTENTIE BUURTPREVENTIE

Cabauw is een klein lintdorp in de polder Lopikerwaard. Saamhorigheid onder de bewoners was er altijd al. Moest er een ladder
komen, dan wist Kees bij wie hij kon aankloppen. En zo doet hij dat
nog steeds. Maar was er ergens een poging tot inbraak of waren er
verdachte personen met een vaag verhaal langs deuren geweest,
dan hoorde men dat later van elkaar. Zo besloten hij en Vicky in december 2016 tot deze buurtapp, die naast gratis gebruiksvriendelijk
bleek. Als oprichter word je automatisch Toplid, wat inhoudt dat je
de spin in het web bent. “Het is een besloten sociaal netwerk. Buurten om ons heen hebben inmiddels ook hun eigen groepsapp. Zaken als een weggelopen poes, verloren sleutels en een wegafsluiting
als gevolg van een ongeval worden ook gemeld.” Of ze in Cabauw
intussen niet over-alert en wat angstiger zijn? “Nee hoor, niks van
gehoord. Zelf heb ik daar ook geen last van. Er is juist veel animo.
Het is vooral preventie, de wijkagent is nog niet in actie gekomen.”
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Brandveiligheid
Interview Fred Bennink, directeur van
eFBé Beveiligingen door Louël de Jong
Vader Fred en zoon Erik Bennink zijn directeur/eigenaar van
eFBé Beveiligingen. Het familiebedrijf is thuis in werkelijk alles op het gebied van brandveiligheid. Ze stoken graag fikkies,
maar dan vooral om te ontdekken hoe die het beste weer uit
gaan.
Fred: “Wij steken hier alles in de fik. Kleding, zonnebloemolie, pluche
knuffels, noem maar op. Zo leren we materialen kennen, weten we
de brandrisico’s en kunnen we juist advies geven. Voorbeeld: een
raffinaderij in plantaardige oliën gebruikte niet de juiste brandblussers, waarop wij voorstelden de proef op de som te nemen. Zowel
geraffineerde als ongeraffineerde zonnebloemolie hebben we hier
(verantwoord) in de fik gestoken en zijn gaan blussen. Met verschillende blustoestellen. Zoals we verwachtten kwam het blustoestel
in de vetbrandklasse het beste uit de test. Wat ik maar wil zeggen:
niet elke brand is hetzelfde en moet op dezelfde manier bestreden
worden. Kennis van materiaal en omgeving is essentieel.

Wij ontwerpen en bouwen blusinstallaties voor afwijkende situaties.
Ook zijn we importeur van Gloria brandblussers - standaard controles en onderhoud zijn eveneens vaste taken. Maar maatwerk
is het mooist. Zo stond ik vorige week nog ’s nachts in overall in
een tunnel om blusapparatuur te installeren. Ook voor particulieren
bekijken we speciale situaties. De verzekeraar vraagt in sommige
gevallen (groot huis, luxe inboedel, enzovoort) nu eenmaal om de
juiste blusmiddelen. Dit is een ongelooflijk leuk vak. Ooit opgeleid tot
instrument- en gereedschapsmaker ben ik later in de brandbeveiliging terecht gekomen. Sinds zeventien jaar heb ik mijn eigen bedrijf,
een echt familiebedrijf inmiddels, waarin we allemaal onze specialisatie hebben.
Mijn zoon Erik heeft een studie elektrotechniek gedaan waardoor
we zowel mechanische als elektronische kennis in huis hebben.
Ik heb een aanhanger gemaakt, een mobiele trainingsunit, die ik
veilig in de fik kan steken. Zo trainen we mensen in blussen. Deze
aanhanger zal straks ook op de Preventiemarkt staan om geblust
te worden. Verder geven we advies over alles wat met brandveiligheid te maken heeft. Wist je dat we in Nederland hiermee achterlopen op de rest van Europa? We doen alles aan inbraakpreventie
en sluiten inboedelverzekeringen af, maar een brandblusser hebben de meesten niet in huis. Terwijl een brand allesvernietigend
is. Alles gaat in vlammen op hoor, ook die dierbare foto of ring. In
35 seconden brandt een complete woonkamer uit. Ook voor mij is
een brand nog altijd mijn worst nightmare. Advies nummer 1: koop
brandmelders en denk na hoe je je huis kunt ontvluchten. O ja, en
laat je kind met knuffel nooit dichtbij de openhaard. Meer adviezen
geef ik graag op de Preventiemarkt.”

Ook klein leed is leed
Interview Gijs de Bruin van de Hanselman Groep
door Louël de Jong
Gijs de Bruin, schade-expert bij de Hanselman Groep, komt
echt van alles tegen. Hij bezoekt mensen die hun complete boerderij verloren door brand, maar bijvoorbeeld ook slachtoffers
van inbraak die een dierbaar erfstuk kwijt zijn. Toch: “Dit is een
fantastisch vak.”
Gijs de Bruin is expert in de sector ‘Brand’. Heel vroeger ging het
hierbij alleen om brandschade,
tegenwoordig valt ook schade
als gevolg van wateroverlast,
storm, bliksem, inbraak en aanrijding hieronder. Jarenlang werkte
hij in het vastgoedbeheer en onderhoud, maar maakte ruim 16
jaar geleden de overstap naar
schade-expertise. Die bouwkundige kennis is handig, essentieel
eigenlijk, in zijn huidige beroep.
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Een drijfnatte gipsmuur heeft andere gevolgen dan een drijfnatte
gemetselde muur - om maar een simpel voorbeeld te geven. Register experts zoals Gijs worden ingeschakeld door verzekeraars na
een schademelding. Onafhankelijk en objectief moeten oorzaak en
omvang van de schade worden vastgesteld. En vervolgens op een
juiste wijze gerapporteerd. Samen met onder andere het NIVRE
(Nederlands Instituut Van Register Experts) zijn hierover afspraken
gemaakt.
Tot zover het strikte, rechtvaardige deel van het vak. Zeker niet
onbelangrijk – want ja, er zijn fraudegevallen, mensen die de boel
opzettelijk verdraaien, en ja, soms blijken mensen niet voldoende
of onjuist verzekerd - maar een goede schade-expert is vooral
sociaal betrokken. “Wij zijn de oren en ogen van de verzekeringsmaatschappij”, zegt Gijs. “Ik kom bij de mensen thuis, van een
agrariër met zijn laarzen in de koeienmest tot een oudere dame in
een luxe appartement. Soms hebben ze veertig jaar premie betaald
en waren problemen ver weg - nu ineens is de vlam in de pan. Dan
willen ze weten hoe en wat, en geholpen worden. Hét moment waarop de verzekeringsovereenkomst tot leven komt en de verzekeraar
zich kan onderscheiden.
Mensenwerk blijft mijn drive. Dit is een fantastisch vak, nog steeds
voel ik mij echt betrokken. Zou dat een toneelstukje worden, dan
prikken mensen daar direct doorheen. Voor De Onderlingen zijn we
wij als Hanselman Groep 24/7 stand-by. Zo hebben de verzekerden,
als het nodig is, altijd direct een ervaren expert aan de telefoon. Ik
kom als de narigheid al is ontstaan. Dus na een geknapte waterleiding, gebroken aquarium, inbraak, brand als gevolg van een vergeten
frituurpan. En natuurlijk bij veel grotere branden, zoals een bloembollenbedrijf dat compleet affikte door een vonk van een slijptol. Dan
schakel ik in zo’n geval op mijn beurt onze agrarisch expert in, want
ik heb geen verstand van de waarde van tulpen- en narcissenbollen,
maar mijn collega weer wel. Ander voorbeeld: moet een bedrijf met
honderd man in dienst een week plat als gevolg van schade, dan
komt er een accountant bij. Zo werken we binnen Hanselman, indien de zaak dat verlangt, met een team van experts aan een schade.
Op de Preventiemarkt vertellen we hoe je brand kunt voorkomen.
Zonder belerend vingertje hoor, het draait grotendeels om bewustwording. Kijk thuis eens om je heen. Staat er geen kaars naast de
gordijnen? Heb je wel een elektrische frituurpan - en niet zo’n los
frituurpannetje op het vuur? Zijn je cv-ketel, boiler en kachels goed
onderhouden? En heb je oudere ouders: kijk ook eens bij hen rond.
Is die elektrische deken bijvoorbeeld nog wel in orde? De beste preventie is je boerenverstand.”

Tip van Gijs
De woningcheck app op
www.brandweer.nl/brandveiligheid

Beter bekeken
De kern van wat wij doen kun je omschrijven
als “bekijken”. Wanneer wij een (schade)situatie
beoordelen, zien we meer dan in eerste instantie
verwacht. Dat is ons vak. Wij werken alleen met
ervaren deskundigen uit de praktijk en kijken dus
vanuit kennis en professie. Wij beoordelen vooraf
de risico’s voor een onderneming of particuliere
relatie, maar ook de schadelijke gevolgen van een voorval. Onze
objectieve professionals nemen betrokken partijen bij de hand om
tot een gewogen oplossing te komen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandschaderegeling (opstal, inboedel, inventaris)
Bouwschaderegeling (CAR, techniek en aansprakelijkheid)
Milieuschaderegeling
Agrarische schaderegeling (levende have en gewassen)
Bedrijfsschaderegeling
Civieltechnische schaderegeling (o.a. kabels en leidingen)
Zwaar materieel (vrachtwagens, treinen, tractoren, etc.)
Werkmaterieel
Bouwkundige vooropnamen
Hoogtemetingen
XYZ-metingen
Trillingsmetingen
Geluidsmetingen
Omgevingsanalyses
Risicoanalyses
Wagenparktaxaties
Taxaties/waardebepalingen gebouwen,
inventaris/machinerieën, etc.

Hanselman Groep
Hoofdkantoor:

Utrechtseweg 161, 6862 AH Oosterbeek

Telefoon:

026 – 442 04 60

E-mail:

info@hanselman.nl

Bij spoed:
0900-SCHADEN (0900-7242336) (24/7)
www.hanselman.nl
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Genieten van vuur op een
verantwoorde wijzen
Firma A.J.J. van Mazijk helpt u daar mee
Al meer dan 80 jaar is ons familiebedrijf actief in de haarden en
kachels op allerlei brandstoffen zoals hout, gas, elektrisch en
pellets. D.m.v. specifieke cursussen proberen wij onze kennis
continu te verbreden om de klant zo goed mogelijk te adviseren bij de aanschaf of het onderhouden van het toestel.
Enkele belangrijke punten die wij graag onder u aandacht brengen
en waar wij u in kunnen adviseren:
• Juist stookgedrag voorkomt schoorsteenbrand
en overlast voor de buren.
• Voorkom problemen door het gebruik van schoon en droog hout.
• Met de juiste capaciteit van de kachel stookt u op
verantwoorde wijze.
• Een schoon en goed werkend kanaal is het halve werk
en geeft u zekerheid.
• Onderhoud u gas-hout of pelletkachel zodat u probleemloos
kan blijven genieten.
• Wist u dat wij stookcursussen geven in de showroom
of bij u thuis. ( meld u vrijblijvend aan).

Stookwijzer
Gezellig toch, om op sombere dagen ’s avonds de houthaard aan te
steken. Maar denkt u er wel aan uw schoorsteen regelmatig te laten
vegen? En om tijdens het stoken goed te ventileren?
Op www.onderlingen.nl kunt u onze digitale Stookwijzer
downloaden. Deze staat vol met handige tips om veilig te stoken.

Elektro Service
Schoonhoven BV
Elektro Service Schoonhoven BV is een modern, allround installatiebedrijf met veel ervaring in de elektrotechniek. Sinds de
oprichting in 2003 is ESS uitgegroeid tot een professioneel en
ervaren installatiebedrijf met een vaste groep gediplomeerde
monteurs. Wij zijn werkzaam in zowel de particuliere sector als
op de zakelijke markt en kunnen de complete elektrotechnische installatie voor uw woning of bedrijf verzorgen.Vakkennis,
ﬂexibiliteit, vertrouwen en service zijn belangrijke kenmerken
van ons bedrijf. Als Sterkin erkend installateur zijn onze klanten verzekerd van kwaliteit en vakmanschap.
Het hart van de elektrische installatie is natuurlijk de verdeelinrichting ofwel in de volksmond de meterkast. Gaat er in de meterkast
iets mis dan kan dit grote gevolgen hebben voor de gehele woning.
Van stroomuitval tot aan zelfs brand. Het is dus belangrijk om de
meterkast regelmatig te controleren voor het te laat is.
Sinds kort zijn wij ook Comfortinstallateur en deelnemer aan Thuiscomfort. De Comfortinstallateur is gespecialiseerd in het levensloopgeschikt maken van woningen. Uw eigen huis en woonomgeving zijn u heel wat waard, zo lang mogelijk wilt u hiervan genieten.
Wij adviseren u graag over mogelijke aanpassingen op het gebied
van elektra, sanitair, verwarming en andere huishoudelijke gebieden. Wij bieden praktische comfortoplossingen die er ook nog
mooi uitzien. Hiervoor is een speciale woningcheck ontwikkeld. Dat
houdt in dat wij bij u thuis in een persoonlijk gesprek, aan de hand
van een checklist, inventariseren wat uw wensen en behoeften zijn.
Met deze ingevulde checklist maken wij voor u een advies op maat.
Tijdens de Preventiemarkt bieden wij u
de woningcheck aan voor € 30,00.

erwetering 10 • 2871 RK Schoonhoven • Tel: (0182)382364
www.vanmazijk.com • info@vanmazijk.com
Achterwetering 10 • 2871 RK Schoonhoven • TTel:l: (0182)382364
Achterwetering 10 - 2871 RK Schoonhoven - Tel (0182)382364
www.vanmazijk.com • info@vanmazijk.com
www.vanmazijk.com - info@vanmazijk.com - Gsm: 06 13 39 81 90

WWW.ELEKTROSERVICESCHOONHOVEN.NL

EMAIL ELEKTROSERVICE@XS4ALL.NL
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Een brandveilig thuis, daar
zorgt u toch ook voor!
In Nederland branden jaarlijks zo’n 8.000 woningen af. Dat
zijn er gemiddeld 22 per dag! Per jaar overlijden gemiddeld
50 mensen door brand in huis en behandelen ziekenhuizen
gemiddeld 800 slachtoffers met zeer ernstige brandwonden.
Mensen onderschatten de gevaren en gevolgen van brand.
Met eenvoudige maar belangrijke voorzorgsmaatregelen kan
brand worden voorkomen. 69% van de woningbranden in de
regio Utrecht ontstaat door stoken, koken of door elektrische
apparaten.
Top 3 brandoorzaken
Brand komt het vaakst voor, in 30% van de gevallen, als gevolg
van stoken. Gebruik schoon en droog loofhout dat minimaal 1,5 jaar
is gedroogd. Laat de schoorsteen minimaal eens per jaar vegen
en controleren door een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroonbond (ASPB).
25% van de branden ontstaat tijdens het koken, voornamelijk in de
pan of op het fornuis. Ook de oven, magnetron en frituur zijn objecten waarin vaak brand ontstaat. Door een kookwekker te gebruiken,
vergeet je de pan op het vuur niet.
14% van de branden ontstaat in een elektrisch apparaat, voornamelijk in de wasmachine en wasdroger. Reinig daarom na gebruik de filters en haal apparaten eens per jaar van hun plaats om
de ruimte stofvrij te maken. Sluit de apparaten rechtstreeks aan op
een stopcontact, zonder verlengsnoer.
Wat als er toch brand is?
• De brandweer is altijd te laat, er is namelijk al brand.
Probeer daarom zo goed mogelijk brand te voorkomen en weet 		
hoe te handelen als er toch brand uitbreekt.
• De meeste branden blijven beperkt tot de ontstaansruimte.
De rook kan echter wel voor veel schade zorgen.
• Bij brand vallen de meeste slachtoffers door rook. Rook is giftig en
kan levensbedreigend zijn. Rookmelders redden levens!
• Blus vlam-in-de-pan nooit met water, maar gebruik een passende
deksel.
• Blus brand in de schoorsteen ook nooit met water, maar sluit de
klep en gebruik zand om het vuur te doven.
• Staat een elektrisch apparaat in brand, trek dan zo snel
mogelijk de stekker eruit. Een beginnende brand kut u zelf
blussen met kleine blusmiddelen.
• Als de brand groter wordt dan het formaat van een voetbal,
vlucht dan. Sluit alle deuren achter u, breng uzelf en anderen naar
een veilige plek en bel 1-1-2.
Kijk voor meer tips op www.vrubrandweer.nl/veiligthuis

Brandweer VRU gaat in gesprek met u
Voorkomen is beter dan blussen. VRU brandweer kan u helpen bij al
uw vragen op het gebied van brandveiligheid via:
T

088 878 1000

E

voorlichting@vru.nl

W www.vrubrandweer.nl
06-12 95 85 99
VeiligheidsregioUtrecht
Vrutrecht

Veilig internetten
Veilig internetten tijdens uw vakantie
We zijn er aan gewend om constant online te zijn. Ook tijdens onze
vakanties komt het regelmatig voor dat we via onze tablet of smartphone een website of app willen raadplegen. Met behulp van wifi,
vaak gratis aangeboden door campings, restaurants en hotels,
hoeft dat ook niet zo’n probleem te zijn. Maar hoe (on) veilig is het
eigenlijk, om in het buitenland gebruik te maken van wifi?
Helaas worden onbeveiligde publieke netwerken regelmatig misbruikt door internetcriminelen. Hoe dat werkt? Stel, u verblijft op
een camping en maakt gebruik van het wifi-netwerk. Wanneer u hiervoor geen wachtwoord nodig heeft, is het mogelijk dat uw laptop
of smartphone contact maakt met het netwerk van een internetcrimineel die zich voordoet als netwerk van de betreffende camping.
Deze andere persoon heeft nu toegang tot uw internetverkeer en
wachtwoorden. Onnodig te zeggen dat dit enorme risico’s met zich
meebrengt. Heeft u geen andere mogelijkheid om online te gaan
dan via een onbeveiligd netwerk? Voer dan in elk geval geen wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens in. En ga in geen geval
internetbankieren op een open wifi-netwerk.

Preventiekrant

Preventie cybercrime
Regelmatig melden de media dat de digitale gegevens van een
bedrijf zijn gehackt. Soms is dat op kleine schaal, in andere gevallen raakt het zelfs de regering van een land. Denk maar eens aan
de documenten die via Wikileaks openbaar zijn gemaakt. Talloze
overheden en bedrijven zijn met cybercrime in aanraking gekomen.
De online omgeving van bedrijven moet zo goed mogelijk beveiligd
zijn. Toegangsbeveiliging, virusscanners, firewalls en het monitoren
van datagegevens zijn een paar manieren om digitale indringers
van buitenaf tegen te houden of te signaleren. Naast technische
voorzieningen is het ook belangrijk dat iedere medewerker zich bewust is van de risico’s van online werken. De beste tip die we ondernemers in dit verband kunnen geven: schakel een expert in. Er
zijn talloze bedrijven die gespecialiseerd zijn in cybersecurity.

WWW.ONDERLINGEN.NL

Voorkom diefstal
van e-bikes!
De e-bike is niet meer weg te denken van onze fietspaden. Helaas worden fietsendieven ook steeds brutaler. Een paar tips
om diefstal van uw elektrische rijwiel te voorkomen:
• zet de e-bike altijd op slot, ook bij uw eigen huis of wanneer u 		
even een winkel binnenloopt
• bevestig de e-bike met een hangslot aan een vast voorwerp
• gebruik bij voorkeur meerdere soorten sloten,
dat werkt vertragend voor de dief

Veilig internetbankieren
Internetbankieren is in het algemeen veilig, maar er zijn risico’s.
Cybercriminelen proberen bijvoorbeeld achter uw wachtwoord te
komen door middel van phishing.
Dat zijn e-mails die van uw bank
afkomstig lijken te zijn en proberen u naar een valse site te lokken
die er net zo uitziet als die van uw
bank. Let dus goed op met mails
die van uw bank afkomstig lijken te
zijn en klik niet zonder meer door
naar de in de mail genoemde link.
En ga zeker niet in op verzoeken
om wachtwoorden en dergelijke door te geven. Neem bij twijfel altijd
contact op met uw bank. Wilt u een betaling verrichten via internet?
Let dan op de website-identiteitsknop (in de adresbalk, links van het
internetadres): een beveiligde verbinding laat een hangslotje zien
en het webadres begint met https.
Voorkom internetoplichting
We kopen en verkopen steeds meer goederen via internet. Een site
als Marktplaats claimt dagelijks ongeveer 1,3 miljoen bezoekers te
ontvangen. De meeste aan- en verkopen verlopen gelukkig prima,
maar ook hier slaan oplichters hun slag. U ontvangt misschien niets
nadat u al heeft betaald. Of u ontvangt geen betaling voor wat u
zelf verkoopt. Voor dergelijke situaties heeft de politie een speciaal
Meldpunt Internetoplichting. Ook bestaat er een stichting Stop Internetoplichting, die gedupeerden bijstaat. Via www.opgeletopinternet.
nl en www.stop-internetoplichting. nl worden tips gegeven om zaken
als internetoplichting, pinpasfraude en identiteitsfraude te herkennen en te voorkomen.

• zet de e-bike nooit alleen aan het voorwiel vast. Dieven kunnen 		
het voorwiel losdraaien en de rest van de fiets meenemen
• parkeer de e-bike bij voorkeur op een drukke plek (bijvoorbeeld 		
tegenover een bus- of tramhalte) of in een bewaakte stalling
• neem een afneembaar display en een afneembare accu altijd 		
mee wanneer u de e-bike parkeert
• noteer alle kenmerken: merk, type, kleur en framenummer en 		
maak een foto van de e-bike. Bewaar deze gegevens goed!
Meer tips en informatie zijn te vinden op
www.stopfietsdiefstal.nu en op www.fietsen.123.nl

Daling aangifte fietsdiefstal
Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) is het aantal aangiften van fietsdiefstal in 2015 gedaald naar 98.916 tegen
103.153 aangiften in 2014. Ook het eerste halfjaar van 2016 laat
een lichte daling zien. Overigens wordt geschat dat het werkelijke
aantal gestolen fietsen hoger ligt, omdat lang niet iedereen aangifte
doet van fietsdiefstal.
Sloten met valse politiekeurmerken in omloop
De politie krijgt steeds vaker meldingen over de verkoop van veiligheidssloten aan de deur. Deze sloten zouden het Politie Keurmerk
Veilig Wonen (PKVW) hebben, maar dat blijkt niet zo te zijn. De
politie waarschuwt tegen dergelijke verkopen aan de deur. Op www.
politiekeurmerk.nl is meer te vinden over het PKVW-keurmerk.

Op de Preventiemarkt staan medewerkers van De Onderlingen
klaar om meer informatie te geven over veilig internetten.
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