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Brand industrieterrein Zoetermeer raakt ook Shurgard opslagplaats 

 
 

 
LUXEMBURG, 1 januari 2020 – Shurgard reageert geschokt op de brand in haar vestiging aan de 
Industrieweg in Zoetermeer. De brand ontstond op 1 januari 2020 rond 03:00 uur ’s nachts in een 
nabijgelegen pand en sloeg daarna over naar andere panden op het terrein, waaronder de vestiging 
van Shurgard. Als gevolg van deze overgeslagen brand is de volledige opslagplaats van Shurgard 
verloren gegaan. 
 
Ter plaatse vindt er een nauwe samenwerking plaats tussen de lokale brandweer, politie, en 
medewerkers van Shurgard om hen van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien.  
 
Shurgard geeft op dit moment de hoogste prioriteit aan een goede nazorg voor al haar klanten van de 
circa 900 verhuurde units aan de Industrieweg in Zoetermeer die door dit incident zijn geraakt. Daarbij 
zal het bedrijf haar uiterste best doen haar klanten te ondersteunen voor wie dit incident een verlies 
van opgeslagen goederen heeft betekend. Allereerst zal er in de komende dagen een toegewijd team 
van Shurgard elke klant persoonlijk benaderen voor hulp en ondersteuning bij de claimprocedures.  
 
“De brand die vannacht in een nabijgelegen pand aan de Industrieweg is ontstaan, is helaas ook 
overgeslagen naar onze Shurgard vestiging, met als gevolg dat deze hele opslagplaats verloren is 
gegaan. Wij betreuren dit incident ten zeerste en leven erg mee met alle betrokkenen, waaronder 
onze klanten die hierdoor zijn geraakt. Een goede nazorg voor onze klanten heeft op dit moment de 
hoogste prioriteit.”, zegt Marc Oursin, CEO.  
 
In geval van relevante ontwikkelingen, zal Shurgard zo snel mogelijk van updates voorzien.  
 
Over Shurgard 

 

Shurgard is de grootste ontwikkelaar, eigenaar en aanbieder van opslagruimte in Europa.  
 
In Europa heeft Shurgard 238 vestigingen, verspreid over zeven landen, die samen circa 1,2 miljoen 
vierkante meter aan te verhuren opslagruimte bieden aan ruim 160.000 klanten. Shurgard Europa 
heeft circa 700 medewerkers in dienst. Shurgard is als “SHUR” beursgenoteerd aan Euronext Brussel.  
 
Voor meer informatie:  
corporate.shurgard.eu 
www.shurgard.nl 
blog.shurgard.nl 
www.facebook.com/shurgardselfstorage 
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