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*Locatie:
(Adres, plaats, land)

*Rapporteur:
(Naam/functie)

*E-mail:

AXA XL defectnr.: 

Accountnr.: 

Locatienr.: 

Telefoon:

Informatie over het defect (zo mogelijk 48 uur van tevoren melden) 

*Type: *Storingcategorie:

*Reden voor afsluiten:

*Omschrijving (systeemnummer., deel van gebouw):

*Begindatum: Aanvangstijd:
(dd/mm/jjjj) 

*Geschatte hersteldatum: Geschatte hersteltijd:
(uu:mm)

Grote defecten (aankruisen indien een van de volgende van toepassing is)

Meer dan een sprinklersysteem is uitgevallen. Duur naar verwachting langer dan 24 uur.
Volledige watertoevoer is afgesloten (invloed op sprinklers en/of brandkraantoevoer)
Heet werk noodzakelijk binnen defecte zone (niet aanbevolen).

Getroffen maatregelen:

Lassen, snijden en heet werk onderbreken
Niet meer roken
Brandweer waarschuwen
Wacht inzetten
Bedrijfshulpverlening/-brandweer waarschuwen

AXA XL- afsluitborden aanbrengen
Afdelingshoofd waarschuwen
Gevaarlijke werkzaamheden onderbreken 
Slangen en brandblussers gereedhouden 
Beveiligingsbedrijf waarschuwen
Werkzaamheden die door moeten gaan organiseren leidingpluggen/doppen/enzovoort regelen
Noodverbinding organiseren
Overige (toelichten)

Na ontvangst van dit formulier zal AXA XL Risk Consulting via e-mail een bevestiging sturen en bij grote 
defecten eventuele aanvullende aanbevelingen (indien van toepassing) terugmelden .

 

Herstel van defect: (vul dit deel in wanneer het defect hersteld is en stuur het vervolgens via e-mail op.) 
Hersteldatum: Hersteltijd:

(uu:mm)

(dd/mm/jjjj)

(dd/mm/jjjj)

(uu:mm)

AXA XL Risk Consulting IMPAIRMEN T NOTIFICATI ON FOR M

e-mailadres : RSVP_AMERICAS@axaxl.com

Mandataris*

AXA XL Risk Consulting 
Americas/USA/Canada
RSVP Program Phone: 
+1 800 243 8222
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