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Informatiekaart Transport
Als we om ons heen kijken dan draait er in de dage-

In de praktijk blijkt zeer regelmatig dat het binnen een

lijkse praktijk zeer veel om transport:

onderneming eigenlijk niet bekend is wat een gemid-

“Het verplaatsen van goederen, mensen en dieren”.

delde schade uiteindelijk kost.

Wie zich verdiept in het logistieke proces komt er

Daarnaast is er lang niet altijd voldoende inzicht in de

achter dat met betrekking tot transport niets zo een-

risico’s en de wijze waarop deze beheerst kunnen

voudig is als het lijkt.

worden.

Omdat er veel partijen deel uit maken van de logistieke keten is het een complex geheel waar vele aspec-

HRC

ten en belangen een rol spelen. De producent, leve-

Met de kennis en ervaring van de medewerkers van

rancier, expediteur, stuwadoors, koper, verkoper,

Hannover Risk Consultants B.V. (kort: HRC) worden

groothandel, opslaghouder, transporteur, detaillist,

deze risico’s (zowel voor de verzekeraar als voor de

eindgebruiker, etc.: iedereen heeft een eigen belang.

verzekerde) aan het licht gebracht en bespreekbaar

Ook het internationale karakter, de diversiteit in de

gemaakt. Iedere keer wordt er voor gezorgd dat de

aard van de te vervoeren goederen, de verschillende

juiste specialist wordt ingezet, zodat maatwerk oplos-

vervoersmodaliteiten met hun eigen specifieke ver-

singen kunnen worden geboden.

voerscondities en het gebruik van verschillende inkoopvoorwaarden maakt het niet eenvoudiger.

De Nederlandse deskundigen van HRC opereren
wereldwijd, maar ook gespecialiseerde collega’s en

Verzekeraars zijn gericht op het verzekeren van het

partners uit ons eigen internationale netwerk kunnen

vervoersmaterieel, de aansprakelijkheidsrisico’s en de

worden ingeschakeld. Met de juiste technische en

goederen zelf. Schades veroorzaken niet alleen ver-

organisatorische adviezen worden de kansen op en

zekerbare schade, maar ook veel indirecte onverze-

effecten van een calamiteit gereduceerd en beheers-

kerbare schade voor de ondernemer.

baar gemaakt. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit

Ook het niet kunnen leveren aan klanten is een verve-

van onze relaties verbeterd.

lende verstoring van het proces met soms productiestilstand tot gevolg.

Ondernemer staat centraal

HRC diensten in de transportbranche

Werkwijze HRC

Onderstaand is een overzicht gegeven van de dien-

HRC werkt samen met de ondernemer aan een be-

sten die geboden worden en onderwerpen waarover

drijfscultuur, waarin risicobewustzijn één van de pijlers

expertise aanwezig is. Uiteraard kan deze worden

zal zijn. Door te werken aan een veiligheidscultuur

uitgebreid met klantspecifieke wensen.

binnen de organisatie zal een collectief bewustzijn
ontstaan, waarin de risico’s benoemd en erkend zul-

Wegvervoer


Veiligheidsbewustzijntrainingen chauffeurs



Evaluatie schadestatistieken



Voorwaarden- en ketenanalyse



Lading zekeren



Lading- en voertuigbeveiliging

len worden.
Organisatorische en technische aanbevelingen zullen
waar mogelijk worden ingezet om de risico’s te beheersen.
De bedrijfscontinuïteit van de ondernemer de staat
daarbij altijd centraal.

Pleziervaartuigen


Marina survey

Contact



Masten & verstaging

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opne-



Pre entry inspectie

men met:
Hannover Risk Consultants B.V.

Binnenvaart


Schade Preventie Onderzoek

T: 010-40 36 328
info@hannover.nl
www.hrc-services.nl

Zeecasco


Pre entry inspectie



Pre load cargo inspectie

Hannover Risk Consultants B.V. is ontstaan uit de vroegere risk
engineering organisaties van HDI Verzekeringen N.V. en Gerling
Allgemeine Versicherungen in Amsterdam in Rotterdam, die zijn
opgegaan in het huidige HDI-Gerling.

Aanbouw


JH143 scheepswerfinspecties

HRC is een volledig zelfstandige dochter van deze Rotterdamse
verzekeringsmaatschappij . De organisatie bestaat uit een twintigtal
ervaren en deskundige risk engineers, die voor diverse nationale en

Werkmaterieel

internationale opdrachtgevers werken. HRC verzorgt voor (de



Pre entry survey

relaties van) haar moedermaatschappij, maar ook in opdracht van



Training verhuurpersoneel

diverse assurantiemakelaars en bedrijven zelf risicoanalyses en
adviestrajecten.

Opslagrisico’s

Met name binnen de disciplines Brand, Transport, Security, Motor-



Brand- en inbraakrisico’s

rijtuigen en Technische Verzekeringen kan HRC een rol van grote



Verduistering/voorraadbeheer

betekenis spelen.



Personeelsbestand



Klimatologische risico’s



Inslag- en uitslagprocedures



Insecten- en ongedierterisico’s



Contaminatierisico’s



Spreiding van risico



Veilige werkomstandigheden



Aansprakelijkheidsrisico’s tijdens opslag
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