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Update Shurgard naar aanleiding van recente mediaberichtgeving  
 
 

Bij de afhandeling van de gevolgen van de brand die op 1 januari 2020 in een naastgelegen pand op 

het bedrijventerrein aan de Industrieweg in Zoetermeer ontstond en is overgeslagen naar de 

Shurgard-vestiging in Zoetermeer, zijn onjuiste berichten in de media verschenen. Als reactie hierop 

wil Shurgard u het volgende melden:  

 Naar aanleiding van de brand zijn alle procedures gevolgd zoals afgesproken met lokale 
overheden, veiligheidsdiensten en verzekeringsmaatschappijen.  

  

 De vermelding, in recente mediaberichtgeving, dat bij deze werkzaamheden niet de juiste 
kleding ter bescherming van de asbest is gedragen, is onjuist. De personen waaraan wordt 
gerefereerd, maakten geen deel uit van de opruimdiensten van het Shurgard terrein en 
hadden niet de bevoegdheid dit afgezette terrein te betreden.   
 
Eerdere updates: 

 Door de verwoestende brand en de instorting van het gebouw is hechtgebonden asbest uit 
het gebouw vrijgekomen, waardoor het volledige terrein van Shurgard hiermee is vervuild. Uit 
veiligheid- en gezondheidsoverwegingen is daarom in samenspraak met lokale overheden en 
veiligheidsdiensten de toegang tot het terrein rondom deze vestiging en het vervuilde puin 
ontzegd. Hierdoor is het ook niet mogelijk om tussen het puin te zoeken en/of items te 
recupereren. Buiten dit afgezette gebied vormt deze situatie voor de gezondheid geen gevaar.  
 

 De opruim- en sloopwerkzaamheden van het vervuilde puin zijn maandagochtend 20 januari 
op een veilige en gecontroleerde manier van start gegaan. 
 

 Shurgard leeft erg mee met alle betrokkenen en streeft ernaar haar klanten van deze 
opslagplaats de beste nazorg te bieden. Alle klanten zijn persoonlijk benaderd en Shurgard 
blijft graag zo actief mogelijk met hen in gesprek. Zo is er bijvoorbeeld ook op 13 januari voor 
en door gedupeerden een besloten bijeenkomst georganiseerd, waar Shurgard actief bij 
betrokken was. Indien gewenst staat Shurgard haar klanten bij, wanneer zij schadeclaims 
willen indienen. Om dit proces te vergemakkelijken heeft Shurgard in overleg met 
verzekeringsmaatschappijen, voor deze situatie, een vereenvoudigde aangifte mogelijk 
gemaakt. Het schadeformulier kan tot 31 maart 2020 worden ingediend. Shurgard houdt haar 
klanten zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe relevante ontwikkelingen en blijft via 
telefoon 079-5938333 en e-mail zoetermeer.industrieweg@shurgard.eu beschikbaar voor 
verdere informatie.  
 

 Het onderzoek van de brandweer en politie naar de oorzaak van de brand in het gebouw naast 
de opslagplaats van Shurgard loopt nog.  
 

- Einde bericht    -  
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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 
 
Mathieu Knipping, Market Manager Shurgard The Netherlands 
Email: mathieu.knipping@shurgard.nl 
M: +31 6 52 49 72 71 
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