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Een grote relatie van Nationale-Nederlanden is kort-
geleden verhuisd naar een nieuw bedrijfspand op  
een bedrijventerrein. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
communicatie-oplossingen voor de zakelijke markt:  
audio- en video conferencing, netwerkoplossingen, 
presentatiemiddelen, etc. Om snel te kunnen handelen, 
heeft het bedrijf een grote voorraad communicatie-
apparatuur. En dat levert natuurlijk een aantal risico’s op.

Grote hal beveiligen
Risicodeskundige Kees-Wim Hubregtse van  
Nationale-Nederlanden werd in het voortraject van de  
verhuizing door dit bedrijf gevraagd om hen te helpen  
bij het uitwerken van het beveiligingsconcept. Hubregtse:  
‘Het probleem bij de beveiliging van dit bedrijf is de grootte 
van de hal, zo’n 2.000 m2. En het pand heeft ook nog meer-
dere ingangen. Het opbergen van de waardevolle goederen  
in een inpandig compartiment zou een erg dure optie  
worden. En dat zou ook de dagelijkse bedrijfsvoering te veel 
beperken, doordat de spullen minder goed toegankelijk zijn. 
We moesten dus samen met de verzekerde, de adviseur en 
het beveiligingsbedrijf op zoek naar andere oplossingen.’ 

Mistgeneratoren
Dit bedrijf heeft gekozen voor een oplossing waarbij gebruik 
wordt gemaakt van mistgeneratoren. Die worden inmiddels  
al op meerdere plekken toegepast, zoals bij tankstations,  
elektronica- en kledingwinkels. De werking is een voudig:  
bij een inbraak wordt nevel de bedrijfsruimte in gespoten, 
waardoor de inbreker niets meer ziet. Bij kleine ruimten is dit 
een eenvoudige, bijzonder effectieve en betaalbare vorm van  
diefstalpreventie. Hubregtse: ‘Bij onze relatie was de situatie 
alleen een beetje anders door de omvang en hoogte van  
het magazijn. Er bleken 11 mist generatoren nodig te zijn om  
de ruimte binnen enkele seconden te vullen met mist.  
Volgens Bandit, de leverancier van de mistgeneratoren, is  
dit de grootste locatie in Nederland die gebruik maakt van  
de generatoren.’

Geslaagde test
Half april is de installatie getest. Hubregtse was daarbij  
uitgenodigd en was zeer onder de indruk. ‘Binnen enkele 
seconden wordt de ruimte gevuld met een ondoordringbare 
mist en zie je letterlijk geen hand voor ogen. Je merkt gelijk 
dat je gedesoriënteerd raakt, waardoor je de uitgang nauwe-
lijks terug kunt vinden. Nee, hier haal je bij een inbraak echt 
geen doos meer weg. De volgende uitdaging was natuurlijk om 
de mist uit het pand te verdrijven. Zelfs met alle deuren open 
duurde het nog zeker drie kwartier voordat het zicht in de hal 
enigszins terug kwam.’ De mistgeneratoren zijn overigens 
gemaakt voor meervoudig gebruik en staan gelijk weer op 
scherp nadat ze zijn afgegaan. ●
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