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Overtoom steunt Brandwonden Stichting 

Meeste binnenbranden ontstaan op de werkplek 

 

De meeste binnenbranden (60 procent) in Nederland ontstaan op de werkplek: in kantoren, 

magazijnen, fabrieken en winkels. Het bedrijfsleven kreeg in 2008 te maken met circa 

zevenduizend branden. De gemiddelde schade bedroeg zo’n 65.000 euro. Dat heeft het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. 

Overtoom uit Den Dolder, het grootste zakelijke postorderbedrijf in de Benelux,  speelt in op 

de Nationale Brandpreventieweken die deze maand worden gehouden met praktische tips 

voor brandpreventie op de werkvloer. Bezoekers van de website van 

www.overtoom.nl/brandpreventie kunnen tevens op een speciale pagina een plattegrond van 

hun bedrijfspand maken met een vluchtroute. 

Overtoom stort bovendien een gift van 3000 euro op de rekening van de Brandwonden 

Stichting in Beverwijk. ‘We vinden dat de Brandwonden Stichting heel belangrijk werk doet 

door mensen op allerlei manieren te helpen bij het oppakken van hun leven na een brand’, 

zegt Alex Haks, communicatiemanager van Overtoom. 

28.000 klanten van Overtoom ontvangen tijdens de Brandpreventieweken de folder met 

praktische tips voor brandpreventie op de werkvloer, die ook op 

www.overtoom.nl/brandpreventie te vinden is. Het zakelijke postorderbedrijf heeft een 

assortiment van circa 1200 brandpreventieartikelen, variërend van brandblussers en 

brandkasten tot veiligheidspictogrammen en verbandtrommels. Het Nederlands Instituut 

Fysieke Veiligheid (voorheen Nibra) onderschrijft het belang van de brandpreventie voor het 

bedrijfsleven. ‘Of het nu gaat om kantoren, magazijnen of werkplaatsen, een goed aangegeven 

vluchtroute en de aanwezigheid van voldoende brandblussers is van levensbelang’, benadrukt 

woordvoerder Lex Schruijer.  

 

Voor meer informatie: www.overtoom.nl/brandpreventie  

 

Noot voor de redactie: communicatie adviseur Alex Haks van Overtoom is bereikbaar voor  

vragen, 030-2296282 of communicatie@overtoom.nl  

 

Overtoom in Den Dolder (Utrecht) is het grootste zakelijke postorderbedrijf van de Benelux. 

Overtoom is in 1946 opgericht en levert jaarlijks 50.000 artikelen voor kantoor, magazijn en 

werkplaats. Overtoom maakt sinds 1995 deel uit van de Franse Manutan Groep. De Manutan 

Groep bestaat uit 24 bedrijven in twintig landen en heeft ruim vijftien honderd medewerkers. 


