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NOODPLANNEN

Nood overkomt je, dat plan je niet. O nee? Eigenwijs als Van Heck is, beweren wij dat noodsituaties wel 
degelijk te plannen zijn. Door tevoren mogelijke scenario’s te beschrijven en dit vast te leggen in een plan, 
wordt een crisis beheersbaar. De calamiteitenplannen van Van Heck doen erger voorkomen.

In ieder bedrijf ligt een evacuatieplan in geval van nood. Wat is uw 

plan als een gemaal uitvalt of een dijk doorbreekt? Wat als door 

noodweer uw gemaal de hoge waterstand niet kan verwerken en 

er huizen onder water dreigen te komen staan? De investering in 

een calamiteitenplan is een fractie van de schade die u daardoor 

voorkomt.

ALLES VOLGENS PLAN
Fabrieken, waterschappen, overheden, kerncentrales; overal zijn 

locaties waar een overschot (of tekort) aan water kan ontstaan. 

Hoe eerder de pompen van Van Heck ter plekke zijn, hoe beter. 

Met een plan achter de hand, kunt u direct tot actie overgaan en 

dus adequaat en verantwoord reageren. Bovendien wordt  

(financieel) leed zo voorkomen.

INHOUD NOODPLAN
Samen bezoeken we uw calamiteitengevoelige locatie en nemen 

we noodscenario’s door. Dan beschrijft Van Heck pompen en 

pompcapaciteiten, aanvoerroutes, overige benodigde materialen 

en waar deze - lokaal - te vinden zijn, enzovoort. Alles staat tot in 

detail uitgewerkt. Van Heck geeft drie verschillende oplossingen, 

zodat er altijd een plan B is, én een plan C.

WAAROM VAN HECK?
Doordat Van Heck veelal wordt ingeschakeld als de nood aan de 

man is, weten we wat nodig is om adequaat te reageren. Cruciaal 

zijn snelheid en een panklare oplossing. De noodplannen van Van 

Heck ondervangen dat, de flexibele professionals van Van Heck 

regelen het. Is de nood aan de man, dan verloop alles volgens plan.
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VOORDELEN NOODPLAN
 ̵ Tijdwinst

 ̵ Situatie ter plekke is bekend

 ̵ Alle betrokkenen weten wat te doen

 ̵ Substantieel lagere kosten

 ̵ Minder schade door snelle reactie

 ̵ Professionele en geruststellende aanpak 


