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experience
Schade voorkomen en geld besparen

Wanneer we in de grond graven, krijgen we te maken met

Hoe voorkomt u schade?

kabels en leidingen en helaas ook met de bijbehorende
schades. Bij kabel- en leidingschades komen altijd

Voorkomen is dus beter dan genezen. Maar het kost tijd

meer kosten kijken dan gedacht wordt. Door goede

en geld om al uw werknemers continu scherp te houden

communicatie, voorlichting en instructies aan collega’s

op de risico’s en de kosten van graafschade. Meeùs Bouw

kunt u veel schade voorkomen en veel geld besparen.

& Infra maakt het u makkelijk met de WION Experience.
Hierin vindt u de ondersteuning die bij u past, omdat we

Uit de laatste cijfers van de toezichthouder, het

op maat gesneden werk leveren.

Agentschap Telecom, blijkt dat het aantal graafschades
sinds 2013 daalt (zie onderstaande tabel). Dit is natuurlijk
een goede ontwikkeling, maar enkel met cijfers zijn we er

WION Experience

nog niet.
Wij helpen u graag (de kosten van) graafschades te
verminderen. Met de betaalde WION Experience nemen
we u bij hand om graafschade binnen uw bedrijf terug te
dringen en te voorkomen. Dit doen we door onze kennis
met u te delen, uw geleden schades te analyseren en met
op maat gesneden adviezen.

We dagen u uit…
Bereken samen met mij hoe hoog de ‘vermijdbare faalkosten’ in uw bedrijf zijn. U zult zien dat uw investering in
onze ondersteuning zich dubbel en dwars terugbetaalt.
Agentschap Telecom (april 2016):
Weer een daling in graafschades, maar we zijn er nog niet.

Hoeveel kost een graafschade nu echt?

Meer weten?
Ik vertel u graag meer over wat wij voor uw bedrijf
kunnen betekenen. U bereikt mij op telefoonnummer

De vermijdbare kosten bij schade noemen we ‘faalkosten’.

06-2508 6048 of per e-mail via gjm.wolbers@meeus.com.

Denk bijvoorbeeld aan de stilstand van de kraan, de
machinist of de grondwerker die tijdelijk niet verder kan
met zijn werk. Maar ook administratieve taken kosten tijd
en geld, zoals het invullen van schadeformulieren, overleggen met de kabel- of leidingbeheerder, een melding
doen bij het Kadaster, etc.

Wendy Wolbers
WION Consultant Meeùs Bouw & Infra
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