
Dat overkomt mij niet. Dat denkt 
bijna iedereen na het aanschouwen 

van een verwoestende brand op TV, op 
internet of in de krant. Dat dachten 
ook de eigenaren van bedrijfspanden 
die in het eerste halfjaar van 2015 in 
vlammen opgingen. Het ging volgens 
de cijfers van het NIVRE om 72 branden 
met een schade hoger dan 1 miljoen 
euro. Daarbij gingen in vlammen 
op kantoorpanden, een ziekenhuis, 
vleesfabriek, politiebureau, hotel, een 
schip en opslagruimten. 

MKB bedrijven nog onvoldoende 
voorbereid op calamiteiten
Dat zou iedere ondernemer wakker 
moeten schudden. Het kan namelijk 
iedereen overkomen. Ligt de oorzaak niet 
in je eigen pand, wat gebeurt er in het pand 
van de buren? Of welke risico’s brengt de 
omgeving met zich mee?

Breng het in kaart. Ken de risico’s en 
handel ernaar. Want, zo stelt Karel 
Jasperse van het bedrijf COIN vast, als je 
onderneming plat ligt, als er niet meer 
gewerkt kan worden, is de schade vele, vele 
malen groter. 

Binnen twee uur kunnen honderden 
mensen gewoon doorgaan met hun werk
COIN staat voor een aantal zogenoemde 
uitwijklokaties in Nederland en België. 
Kantoren waar 24/7 management en 
werknemers in geval van een calamiteit 
een plek hebben om de continuïteit van 
hun onderneming te waarborgen. Alles 
wat nodig is om een kantoor te runnen is 
aanwezig.  En door vooraf de IT omgeving 
en telefonie in te regelen beschikt de 
ondernemer over de eigen data en 
applicaties en blijft men telefonisch 
bereikbaar op de eigen telefoonnummers.

Altijd maar een beperkt aantal mensen 
nodig om de bedrijfskritische processen 
voort te zetten
Hoe werkt COIN? Heel simpel. Word klant 
en sluit een abonnement af. Daarmee is 
het bedrijf verzekerd van het voortzetten 
van de activiteiten in geval van een 

calamiteit. Jasperse: ‘Het verlies per uur 
kan gigantisch zijn en dat hoeft niet. 
Voorkom financiële én imagoschade en 
weet je verzekerd van continuïteit. Dat 
betaalt zich altijd terug.’
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Ondernemer, wees voorbereid op een calamiteit!

Wilt u ook in business blijven?
Neem contact op: 
info@coinbv.nl
088 2646000
www.coinbv.nl
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