
Diefstal, 
inbraak en 
vandalisme

Belangrijkste risico’s Preventietips

Onder dit risico vallen:

Diefstal van motorrijtuigen en 
onderdelen;

Moedwillige beschadiging van 
motorrijtuigen.

Dit kan leiden tot het niet (op tijd) 
leveren van motorrijtuigen, herstel-
kosten, reputatieschade en bij-
komende kosten (vervangend 
vervoer, tijdsverlies).

Zorg voor een goed hekwerk 
rondom uw garageterrein.

 Installeer bewakingscamera’s in 
en rondom uw garagebedrijf.

•

•

Belangrijkste risico’s 

Belangrijkste risico’s & Preventietips

Garagebedrijven hebben te maken met veel verschillende risico's. 
Wat kunt u doen om schade te beperken?  
                                                                                                                            
Hieronder leest u de 5 belangrijkste risico’s en onze preventietips.

MS Amlin Garageverzekering

PreventietipsBelangrijkste risico’s 

Slecht onderhoud en niet (tijdig) 
keuren van elektrische installaties 
kan brand veroorzaken. 

Dit kan een totaalverlies van de 
onderneming tot gevolg hebben.

 Zorg voor goed onderhoud en 
keuring van elektrische installaties.

 Installeer brandblussers in uw 
garagebedrijf, met jaarlijkse 
keuring en onderhoud.

 Houd de werkomgeving schoon.
Zorg voor orde en netheid. 

 Zorg voor goed afsluitbare 
zelfdovende prullenbakken.

Plaats geen brandbare spullen in 
elektrische ruimtes.

Voorkom brandbaar afval tegen de 
gevels. 

•

•

•

•

•
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Brandgevaar

•

•



Extreem
weer
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Door de klimaatverandering komen 
hagel- en stormschades steeds 
vaker voor. Hoewel deze schades 
zich (nog) niet frequent voordoen, 
kan de impact zeer groot zijn.

 Zet duurdere motorrijtuigen zoveel 
mogelijk binnen.

Zorg voor overkappingen of 
hagelnetten.

•

•

 Laad EV’s overdag op bij 
aanwezigheid van personeel.

Plaats laadpalen zoveel mogelijk 
buiten, ver van het 
garagegebouw.

 Voer minimaal 1x per jaar een 
brandoefening met EV’s uit.

•

•

•
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Met de opkomst van elektrische 
voertuigen (EV’s) ontstaan nieuwe 
risico’s, zoals spontane ontbranding 
van accu’s. Dit kan leiden tot een 
totaalverlies van het voertuig en bij 
overslaande brand tot een nog veel 
grotere schade. 

Elektrische
voertuigen 

(EV’s)

Foutieve 
reparaties 
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Motorrijtuigen worden technologisch 
steeds geavanceerder. Dit vereist 
meer kennis en kunde van 
garagemedewerkers.

Train uw medewerkers regelmatig 
op de nieuwste EV-technieken en 
ontwikkelingen.

•
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Zekerheid & Continuïteit

Wilt u meer preventieadvies?
Bekijk onze website of  neem contact met ons op. 
Wij helpen u graag! 

msamlin.com/garageverzekering 

https://www.msamlin.com/en/markets/the-netherlands/garage.html

