
Tot eind 2013 kon een verzekeraar een  

ondernemer, die door onzorgvuldig 

handelen brand veroorzaakt, aanspra-

kelijk stellen voor een maximumbedrag 

van €500.000,-. Maar met ingang van de 

BBr2014 hebben verzekeraars de moge-

lijkheid om het volledige schadebedrag 

te verhalen op de schadeveroorzaker. 

Mocht het u overkomen, dan zijn de 

financiële gevolgen niet te overzien en 

lopen uw bedrijfsvoering en –continu-

iteit gevaar. Het tijdig detecteren en 

efficiënt bestrijden van brand wordt 

hierdoor nóg belangrijker.

Over brand voorkomen, brand tijdig 

detecteren èn brand efficiënt bestrijden 

bent u bij Synorga aan het juiste adres.  

Brand ontstaat namelijk niet zomaar. 

Ondeugdelijke apparatuur, overbe-

laste machines, gebrekkige elektrische 

verdelers, een verouderd brandmeld-

systeem of defecte brandmelders.  

Als gecertificeerd branddetectiebedrijf 

èn elektrotechnisch inspectiebedrijf 

geven wij u op al deze vlakken een 

passend advies. Een totaaloplossing, 

waarmee u uw risico beperk.

Met ingang van de vernieuwde rege- 

ling BBr2014 zijn ondernemers voor 

verzekeraars een verhoogd risico. 

Uw aansprakelijkheid, bij branduitbraak 

door onzorgvuldig handelen, is nu 

financieel onbegrensd. De kans dat u 

uw oude verzekerde som  uit uw 

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven  

(AVB) herzien moet worden is dus vrij 

groot. Inventariseer daarom met uw 

verzekeringsexpert wat de aanneme-

lijke risico’s zijn en hoe groot eventuele 

brandschade zal zijn. Het aanpassen 

van uw AVB-polis kan een gevolg zijn. 

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/brandregres of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)
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De Bedrijfsregeling Brandregres van het Verbond van Verzekeraars geeft brandverzekeraars het recht 
om, bij onzorgvuldig handelen, de uitbetaalde schade volledig te verhalen op de schadeveroorzaker. 
Met het in werking treden van een vernieuwde Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014) lopen ondernemers 
een verhoogd aansprakelijkheidsrisico; het gelimiteerde verhaalschadebedrag is komen te vervallen en 
kunt u vanaf 1 januari 2014 aansprakelijk gesteld worden voor het volledige schadebedrag. 
Een niet te overzien risico! Voorkom brand of tref maatregelen om deze snel onder controle te hebben. 
Als gecertificeerd branddetectiebedrijf geven onze specialisten u advies op maat.

Preventieve 
maatregelen

Inventariseer uw 
aansprakelijkheid

Onbegrensde financiële 
aansprakelijkheid 

Synorga beperkt uw risico’s 
Bedrijfsregeling Brandregres 2014



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


