
Verzekeraars hebben met de nieuwe 

regeling de wettelijke mogelijkheid de 

schade door brand volledig te verhalen 

op de schadeveroorzaker. Momenteel 

kan een verzekeraar tot € 500.000,- op 

uw organisatie verhalen als er brand 

ontstaat. In de BBr 2014 blijkt dat dit 

plafond volgend jaar verdwijnt, 

waardoor de premies en financiële 

risico’s voor uw organisatie fors 

toenemen. De regeling is voor elke 

ondernemer die door onzorgvuldig 

handelen brand veroorzaakt. Deze kan 

door de brandverzekeraar aansprakelijk 

worden gesteld voor de schade.

Naast de te nemen maatregelen voor 

wat betreft de verzekering, moet u als 

organisatie er voor zorgen dat brand 

zo veel als mogelijk wordt voorkomen. 

Maar liefst 30% van alle brandschade 

houdt verband met (ondeugdelijke) 

elektrische installaties. Deze risico's 

kunt u beperken door de installaties 

periodiek te laten inspecteren volgens 

de veiligheidsnorm NEN 3140:2011. 

Synorga kan u ondersteunen bij de 

implementatie van deze norm met:

  - Inspecties van de vaste installaties

  - Keuring van elektrisch gereedschap

  - Veiligheidsbeheer en Opleidingen.

Voor elke onderneming is het van 

belang om een inschatting te maken 

van het risico op de aansprakelijkheid 

en vooral op de omvang van de 

mogelijke schade. Per 1 januari 2014 

kan de aansprakelijkheid dus veel 

hoger zijn dan € 500.000,-. Veel 

bedrijven hebben zich verzekerd tegen 

dit risico met een aansprakelijk- 

heidsverzekering (AVB). De nieuwe 

bedrijfsregeling brandregres heeft 

gevolgen voor uw AVB. Mogelijk is de 

verzekerde som niet toereikend om 

dergelijke hoge aanspraken te 

vergoeden.

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/NEN-3140 of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr 2014) in, met als direct gevolg 
dat premies zullen stijgen, bedrijven mogelijk onder- of onverzekerd zullen zijn en de kans op faillissement 
daardoor fors toeneemt. Het BBr geeft brandverzekeraars het recht om bij onzorgvuldig handelen de 
uitbetaalde schade in zijn geheel te verhalen op de schadeveroorzaker. De nieuwe regeling geldt voor 
schadegevallen ontstaan na 31 december 2013. 

Beperken risico's door 
preventieve maatregelen

Wat kunt u doenAansprakelijkheid mogelijk 
tot in de miljoenen

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 e�  ciënte 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 gekwali� ceerde 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




