
Voorkom brand 
Gebruik de CAREB-tips
CAREB staat voor pluk de dag en geniet van uw leven als ondernemer. Laat dat niet 
verpesten door een brand. CAREB is een handvol tips. Gebruik ze om brand te voorkomen. 

Carpe diem betekent pluk de dag, of geniet van het leven. Als u Carpe een paar keer hardop 
uitspreekt lijkt het op CAREB. De afkorting CAREB is een acroniem. Elke letter in het woord 
CAREB staat voor een tip om brand te voorkomen.

Clausules & voorwaarden
Lees de voorwaarden en clausules. In de 
clausules staan extra eisen waaraan u moet 
voldoen. Deze zijn gericht op uw onderneming. 
Pas ze toe. Dat verkleint de kans op brand. 
 

Alarminstallatie
Veel inbrekers wissen hun sporen met een lucifer. Een goed 
werkend alarmsysteem schrikt af en alarmeert bij onraad. 
Sluit een onderhoudscontract af en laat het systeem jaarlijks 
controleren door een erkend Borg installateur. Deze eisen 
staan vaak ook in een clausule bij uw polis.

Wist u dat:    • 20% van de branden in Nederland veroorzaakt wordt door brandstichting?
  • Dit een schade met zich meebrengt van meer dan € 100 miljoen per jaar?
  • 50% van de bedrijven failliet gaat na een brand in de onderneming?
Bron: Brandschade video op checklistbrand.nl, Verbond van Verzekeraars, november 201288
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Ruim op 
Losse elektrische snoeren, jassen over de verplichte brand-
blusser. Pallets of vuilcontainers tegen de achtergevel. Heel 
veel branden hadden met wat ‘meer verstand’ voorkomen 
kunnen worden. Hou de boel daarom netjes.

Elektrische installatie  
Jaar in, jaar uit een van de topscoorders bij de brandoor- 
zaken. Dat kost op korte termijn geld, want u heeft een vak-
man nodig. Zorg dus voor: 

• een installatie die voldoet aan de (wettelijke) eisen en 
 goed onderhouden wordt.
• snelle reparatie van gebreken.
• controle van de installatie eens in de vijf jaar door een 
 erkend en gecertificeerd installatiebureau.

Hieraan voldoen is ook vaak een keiharde verplichting in de 
clausules en voorwaarden.

Brandgevaarlijke werkzaamheden   
U bent uiteraard voorzichtig. Maar is iemand die u inschakelt 
voor werkzaamheden in, op of aan uw bedrijfspand dat ook? 
Eén vonk is voldoende voor een flinke brand. Hou daarom:

• zelf toezicht op de werkzaamheden (een medewerker 
 mag uiteraard ook).
• voldoende afstand tussen brandgevaarlijke materialen 
 en de werkzaamheden.
• een medewerker in de buurt met een brandblusmiddel 
 paraat.
• goed toezicht op wie u binnen laat in uw bedrijf. 

En onderteken samen met de uitvoerder van de werkzaam-
heden het formulier  ‘Brandgevaarlijke werkzaamheden’. U 
kunt dit formulier downloaden op reaal.nl/voorkomschade.


