Brandkasten
Risico Reductie Plan

Uw onderneming heeft ongetwijfeld waardevolle bedrijfsdocumenten en
misschien wel geld in huis. Dit soort zaken kunt u het beste in een inbraak
werende kluis bewaren die ook bestand is tegen brand. Brandkasten zijn er in
alle soorten en maten.
Laat u bij uw keuze van de degelijkheid van de brandkast leiden door het doel
dat deze dient. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale datasafes met extra
temperatuurbescherming.
Of sleutelkluizen met geïntegreerd sleutelbeheer, ideaal voor bijvoorbeeld
garagebedrijven die met grote aantallen sleutels te maken hebben.
Vrijstaande kasten tot 1000 kg kunt u het beste verankeren. U verkleint
daarmee het risico van diefstal van de hele kast. Laat kluizen echter altijd
door specialisten installeren. De indicatie van de waardeberging is te vinden
in de lijst van de SKB (Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten) de lijst
van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en de VGW
(Vereniging Geld- en Waardeberging).

Preventieadvies

Oplossing

Voordeel

• W
 aardepapieren opbergen in inbraak-

• Inbraak- en brandwerendekasten.

• Gratis levering.

• Sleutelkluizen.

• Gratis verankeren onder de 1000 kg.

• Integer, vakbekwaam advies op maat.

• Gratis trilcontact op de kluis.

en brandwerende kast.
• K
 asgeld opbergen in inbraakwerende
kast.
• S
 leutels van motorrijtuigen opbergen in
inbraakwerende kast.
• B
 ack-ups bewaren in datasafe.

Uit de praktijk
U moet er niet aan denken dat er bij uw zaak is ingebroken. U zult niet de eerste zijn
die een volledig ontwrichte voordeur aantreft en binnen een enorme ravage.
Denk daarbij aan dossierkasten met belangrijke klantenbestanden en bedrijfspapieren die zijn opengebroken en volledig zijn leeg geroofd. Het bewaren van
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kwetsbare gegevens in een brandkast die bestand is tegen een kraak, biedt uitkomst.

Tarieven
Speciaal voor
Ondernemers

Tarief*

STAR 171 Veiligheid brandkast Euronorm klasse S2.
Contante waarde indicatie € 5.000,-.
Ideaal voor bijvoorbeeld waardedocumenten en beperkt geld, geschikt voor 15 ordners.

€ 990,Detaillisten
LÜBECK Afstort brandkast conform klasse II.
Contante waarde indicatie € 23.000,-.
Geschikt voor het afstorten en opbergen van contant geld.

€ 2.280,Garagehouders
STAR Sleutelkast, Euronorm klasse O.
Contante waarde indicatie € 7.000,-.
Op zorgvuldige manier alle sleutels overzichtelijk opbergen van zowel eigen voertuigen,
als voertuigen van klanten voor 48 sleutels.
Inclusief het verankeren d.m.v. een contraplaat.
€ 665,Directie en management
STAR 3-I Brand- en Inbraakwerende kast, klasse I, inhoud 72 liter.
Contante waarde indicatie € 9.000,-.
Alle vertrouwelijke informatie veilig achter slot en grendel.

€ 870,* Speciaal Achmea tarief excl. BTW, prijspeil 2013.

De geselecteerde partner
Voor ons Risico Reductie Plan hebben wij met betrekking tot brandkasten de volgende partner voor u geselecteerd:
BK Brandkasten
Staalweg 14, 4104 AT Culemborg
Telefoon : 0345 - 523 229

E-mail

Fax

Website : www.bkbrandkasten.nl

: 0345 - 523 329

: risicoreductieplan@bkbrandkasten.nl

Risico Reductie Plan
Verzekeren is niet de enige manier om met de gevolgen van risico’s om te gaan. Daarom heeft Avéro Achmea het Risico Reductie Plan.
Het Risico Reductie Plan biedt onder meer oplossingen voor het voorkomen en beperken van schade, waarbij wordt samengewerkt
met gerenommeerde specialisten. Meer informatie vindt u op www.risicoreductieplan.nl/avero

