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Informatiekaart Preventie ladingdiefstallen
in het wegvervoer
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een adequaat beveiligings- en serviceniveau. Zowel
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Wat te doen na diefstal of beroving

Organisatorische en technische aanbevelingen zullen

Tijdens een beroving is de veiligheid van de chauf-

waar mogelijk worden ingezet om de risico’s te be-
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Omdat beroving een grote impact heeft op de chauffeurs is het organiseren van een nazorgtraject aan te
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Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
HDI Risk Consulting

In geval van een diefstal ligt de focus op het behouden van dadersporen en het snel inlichten van politie,
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Met name binnen de disciplines Brand, Transport, Security, Motorrijtuigen en Technische Verzekeringen kan HRC een rol van grote
betekenis spelen.

Samen met HDI is HDI Risk Consulting onderdeel van de Talanx
Group.

