De heer Helmink:
Ik heb het werk van de stichting
Salvage erg op prijs gesteld.
Je weet immers zelf niet wat je
moet doen op zo’n moment.
En als er geen schadebeperkende
maatregelen waren genomen,
dan zou ik een enorme lekkage
er nog eens bij gekregen hebben.
Ik ben dus erg tevreden!

Dankbare reacties
Gedupeerden voelen zich in de meeste gevallen
erg geholpen door de werkzaamheden die onze
coördinatoren voor ze doen. Er wordt naar ze
geluisterd en een aantal praktische zaken wordt uit
handen genomen. De gedupeerde heeft even tijd om
de situatie tot zich door te laten dringen en wordt op
weg geholpen. Als de situatie stabiel is, vertrekt de
coördinator. Hij laat dan uiteraard nog wel tips achter
voor de vervolgstappen die gedupeerden kunnen of
moeten nemen. Kortom: Stichting Salvage is er voor
iedereen en verzekert snelle hulp na brand!
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Stichting Salvage
Een service van uw verzekeraar

De heer Scheltema:
Wij waren zeer verrast
door het optreden van
stichting Salvage. In één
woord “geweldig”!

Onze missie:
snelle en praktische hulp na brand
Stichting Salvage is een onafhankelijke stichting die in

De Salvagecoördinator:
spil van onze dienstverlening

1986 door het Verbond van Verzekeraars is opgericht.
Doel van de stichting is het geven van praktische hulp
en opvang na brand.

De brandweer bepaalt bij een brand ter plekke of Stichting Salvage ingeschakeld
Een brand is een hele ingrijpende gebeurtenis die

dient te worden. Als dat het geval is, meldt de brandweer dit bij de alarmcentrale van

grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak

de stichting. Deze roept de dienstdoende Salvagecoördinator op die binnen een uur

niet te overzien en mensen die een brand meemaken,

ter plaatse is. We hebben een landelijk netwerk van coördinatoren, zodat snelle hulp

voelen zich letterlijk ontredderd. Stichting Salvage

gewaarborgd is.

is er om hen de eerste ondersteuning te bieden. We geven persoonlijke hulp, beperken
de schade zo veel mogelijk en zorgen voor een snelle schademelding aan verzekeraars.

De Salvagecoördinator regelt tijdelijk onderdak, geeft advies, redt waardevolle

Alle Nederlanders hebben kosteloos recht op onze hulp. Die unieke service bieden wij

eigendommen en regelt alle andere zaken die op dat moment nodig zijn.

namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars.

Uiteraard is hij er ook om te luisteren naar de ervaringen van gedupeerden
en kan hij weer structuur brengen in de chaos.
De heer Zwartjes:

Het is ook zijn taak om te beoordelen of

De Salvagecoördinator heeft

schadebeperkende maatregelen noodzakelijk

goed werk verricht. Alles is

zijn. Ontvochtigen, stank verdrijven, globale

keurig afgehandeld!

reiniging, afdichting zijn voorbeelden van
schadebeperkende werkzaamheden waarvoor
we nauw samenwerken met gecertificeerde
schadestopbedrijven.

