
 
 
 
Preventiemaatregelen Horeca 
Onderstaande clausules vindt u op het polisblad. 
Wij adviseren u deze maatregelen nauwlettend op te volgen. 
 
GVA02 

Horeca buitenopslag 
Wat moet u doen om schade te voorkomen? 
U zorgt dat brandbare opslag buiten het gebouw, minimaal 10 meter van de gevel af staan. 
- En ook minimaal 10 meter van een afdak of luifel. 
Ook als het afdak of de luifel los van het gebouw staat. 
- Met brandbare opslag bedoelen we in dit geval: 
Pallets. 
Hout. 
Verpakkingsmateriaal. 
Papier en karton. 
Kunststof en kunststoffolie. 
Plastic afval en plastic afvalzakken. 
Open containers en afvalbakken. 
Containers en afvalbakken die niet van metaal zijn. 
- Doet u dit niet? En ontstaat daardoor schade of wordt schade groter? 
Dan bent u niet verzekerd. 
- Wel verzekerd als de schade niets te maken heeft met de voorzorgsmaatregelen hierboven. 
 
 
GVA01   (deze clausule is inmiddels in de polisvoorwaarden opgenomen; deze staat dus niet meer op 
het polisblad; maar geldt nog steeds!) 

Horeca preventiemaatregelen 
Wat moet u doen om schade te voorkomen? 
U heeft genoeg blusmiddelen in het gebouw. 
- Gelijk verdeeld over het hele gebouw. 
- De blusmiddelen werken goed en zijn afgestemd op het risico. 
U heeft een onderhoudscontract voor de blusmiddelen. 
- Met een erkend onderhoudsbedrijf. 
U zorgt dat de plafondversieringen onbrandbaar zijn. 
- Of niet door bijvoorbeeld een gasbrander te ontsteken zijn. 
U zorgt dat de asbakken dagelijks worden geleegd. 
- In een metalen afvalbak met goed sluitend metalen deksel. 
U zorgt dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van metalen afvalbakken met metalen deksels. 
- Kunststof afvalbakken zijn toegestaan in de keuken en achter de bar. 
- As, hete of brandende voorwerpen/(vloei)stoffen mogen niet in de kunststof afvalbakken worden 
gedeponeerd. 
- De kunststof afvalbakken dienen na sluitingstijd onmiddellijk te worden geleegd. 
 



 
 
 
U zorgt dat er in de directe nabijheid van de frituurovens passende metalen deksels aanwezig zijn of 
voldoende blusdekens. 
- Tijdens het gebruik van de frituurovens dient steeds iemand aanwezig te zijn. 
- De frituurovens dienen voorzien te zijn van een goed werkende maximaalthermostaat, alsmede een 
deugdelijke afzuiginstallatie. 
U heeft een onderhoudscontract voor de thermostaten en afzuiginstallatie. 
- Geconstateerde gebreken dienen direct verholpen te worden. 
- De vetfilters dienen door reiniging in optimale conditie te worden gehouden. 
U zorgt dat de elektrische installatie voldoet aan alle normen. 
- Het beheer en onderhoud gaat volgens NEN-EN 50110 en NEN 3140. 
- De elektrische installatie wordt regelmatig geïnspecteerd. 
- De inspecteur stelt een rapport op. 
U voert alle geadviseerde verbeteringen meteen uit. 
Doet u dit niet en ontstaat daardoor schade of wordt schade groter? 
Dan bent u niet verzekerd. 
- Wel verzekerd als de schade niets te maken heeft met de voorzorgsmaatregelen hierboven. 
 
 


