Maatregelen in relatie tot risico
wateraccumulatie en sneeuwdruk
Door een toegenomen regenintensiteit in ons

schades leiden vaak tot discussies over de

veranderende klimaat, is het belangrijk dat

polisdekking voor uw opstal en/of inventaris
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aansprakelijk gesteld worden voor schade
van een eventuele huurder en/of derde.
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Diverse schadegevallen tonen aan dat een

belasting leiden tot lekkages en zelfs instorting

omvangrijke schade een realistisch risico is.

van het gebouw of delen daarvan. Dergelijke

Daarom zijn preventiemaatregelen nodig.

Wat kunt u doen om de kans
op schade te verkleinen?
• Regelmatig deskundig

Schade door
constructiefouten
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• Laat op advies van de
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het dak, hemelwaterafvoeren en
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controleren of deze voldoet
aan de bouwregelgeving die
van toepassing is, voor wat
betreft wateraccumulatie
en sneeuwdruk. Wij raden

ontwerp van het bouwproces, kan er
dekking van een polis. Schade door

het (bij)plaatsen van

en nieuwbouw) de constructie

door, bijvoorbeeld een fout in het
geen beroep worden gedaan op de

uitbreiding van het dak,

dak, hemelwaterafvoeren

• Laat bij gebouwen (bestaande

Als blijkt dat de schade is veroorzaakt

constructiefouten is altijd uitgesloten.
De schade zal in zo’n geval voor eigen
rekening komen. Een periodieke

luchtbehandeling, het
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isolatie of een plafond,
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Conclusie
Laat de constructie van
gebouwen (ook bij aanpassing,
uitbreiding of plaatsen van
installaties) controleren door
een Registerconstructeur of
een Registerontwerper. U weet
dan of het gebouw voldoet
aan de bouwregelgeving die
van toepassing is op wateraccumulatie en sneeuwdruk.
Daarnaast is regelmatig
onderhoud noodzakelijk
om uw risico op schade te
beheersen. Wij adviseren u
hiervoor een deskundige in te
schakelen. Bewaar alle relevante
documenten, zodat u aan kunt
tonen dat u alles heeft gedaan
om schade te voorkomen en
risico’s te verkleinen.

Wat is Wateraccumulatie?

Wat is sneeuwdruk?

Welke schade geeft dit?

Wateraccumulatie is het

Sneeuwdruk ontstaat

Wateraccumulatie en

opeenhopen van (regen)
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sneeuwdruk kunnen
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dak, bijvoorbeeld bij een

Als er te veel sneeuw

zelfs dakinstortingen, met
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vaak in combinatie met

kunnen dezelfde
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dat geval komt er veel
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sneeuw wordt dit risico

ook financiële schade
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versterkt.

door bedrijfsstilstand.

dakconstructie zijn, als
het water niet gemakkelijk
en op de juiste wijze kan
worden afgevoerd.

Heeft u nog vragen? Bel uw adviseur, ze helpen u graag.
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