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Stichting
Salvage



Dit is ons werkterrein



Wat doet Stichting Salvage?



Wanneer stopt het werk van Salvage?



De 3 A’s

Aandacht
We verlenen eerste 

hulp en opvang

Advies
We adviseren alle 
betrokken partijen

Actie
We spannen ons 

in om de schade te 
beperken

24 uur per dag
7 dagen per week
binnen 1 uur



Aandacht

Aandacht gedupeerden
• In de war, hebben vragen; 
• of (speciale) zorg of hulpmiddelen nodig;
• woning is niet bewoonbaar, onderdak;
• enzovoort



Actie

Actie
• Ramen of deuren zijn niet meer te sluiten;
• water / stank of roetneerslag;
• dure apparatuur;
• stilstand van het bedrijf, de winkel of het 
• enzovoort



Advies

Advies voor
• Mee te nemen persoonlijke eigendommen;
• wie te waarschuwen;
• traject van schadeafhandeling en 

partijen daarin;
• enzovoort



Crisiscoördinatie
namens verzekeraars

(uitvoerings-
overeenkomst VvV)

Overeenkomsten met partners

Landelijk Protocol
van Afspraken met 
Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg

Automatisch
alarmeren

MK Brandweer
en pilot GMS

Gesprekspartner
Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV)



De waardering is groot

Wat was dit een 
fantastische ervaring. 

Nog nooit van Salvage
gehoord, maar dit is echt 

heel waardevol. Stelde mijn 
moeder, bij wie de brand 

had plaatsgevonden 
doorlopend gerust. 

Dikke pluim!

Letterlijk uit de brand 
geholpen. Zeer te 
spreken over de 

adequate wijze van 
aanpak en handelen. 

Complimenten.

De coördinator nam 
rustig de tijd ondanks 
dat het zondag was 
en zette meteen de 
nodige acties uit.

Heel nuttig. In een zeer 
onveilige situatie bood 

Salvage een veilige 
basis. Het voelde

‘in goede handen’.

Gemiddelde 
waardering door 

gedupeerden

8,5



Stichting Salvage
Meer dan 30 jaar
hulp namens de

verzekeraar!

https://www.youtube.com/watch?v=kcRyH060GQ8


Bedankt
voor uw aandacht
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