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Brandveiligheid en wonen 

Regelmatig zien we op de TV de gevolgen van brand.
Ook in de krant staan regelmatig rampzalige situaties door brand in een woon-
huis.

In deze brochure geven wij u meer informatie over brandveiligheid en wonen.
Wat kun je doen om brand te voorkomen en wat kun je doen om – als er toch
brand uitbreekt – de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Brandgevaar

In de praktijk blijkt dat de meeste branden ontstaan door menselijke fouten.
Omdat we niet goed opletten, onvoorzichtig zijn of onvoldoende ons hoofd
erbij houden. Natuurlijk moet u een rookmelder plaatsen om brand 
tijdig te ontdekken en is het verstandig om een plan te hebben voor het hele
gezin om in geval van brand uw huis tijdig te kunnen ontvluchten. Maar uw
veiligheid staat of valt in de eerste plaats met hoe u zelf met brandgevaarlijke
activiteiten en situaties omgaat.

Hoe vaak heeft u al niet de telefoon opgepakt terwijl uw pannen op het vuur
staan? Of in uw wijde ochtendjas de fluitketel van de kookplaat gepakt? Staat
er bij u helemaal geen apparatuur aan in de stand-by-stand? Brandt er wel
eens een kaars of een waxinelichtje te dicht bij de gordijnen, in de boekenkast
of in de loop van spelende kinderen?

Brandveiligheid is een vak, net als het bestrijden van brand: de brandweer.
Daarom kan niet alles in deze brochure worden verteld.
We besteden eerst aandacht aan de belangrijkste onderwerpen en tot slot 
bieden we een controlelijst aan, waarmee u zelf de brandveiligheid in uw
woning kunt bekijken.

De onderwerpen

• rookmelders
• kleine blusmiddelen
• een vluchtplan
• textiel en vuurgevaarlijkheid
• brandweervoertuigen en brandkranen
• knutselen in de woning
• veilige feestdagen (versiering, vuurwerk)
• koolmonoxide en ventilatie
• schoorsteen vegen
• op kamers wonen en brandveiligheid
• hulp na brand
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Een rookmelder is een apparaat dat
in staat is rook – en dus vaak brand –
te ontdekken. Ze geven dan een luid
alarmsignaal. Dat is vooral in de
nacht van groot belang. Mensen die
slapen hebben brand in hun huis niet
snel in de gaten. Vooral niet als het
begint met een brandje met wat rook
door bijvoorbeeld een smeulende
sigaret die op de bekleding van een
stoel of bank gevallen is. Soms ont-
staat brand ook in een prullenbak,
doordat daar – heel onverstandig –
een smeulende sigaret in gegooid is.
Veel branden – met vaak dodelijke
slachtoffers – kunnen voorkomen

worden door het plaatsen van één of
meer rookmelders in een woning.
Schaf ze aan en geef ze cadeau aan
een ander.
In een rookmelder zit een batterij. Die
gaat meestal ongeveer een jaar mee.
Het voordeel van die batterij is, dat
de rookmelder ook werkt als de
stroom van het lichtnet uitvalt (b.v.
kortsluiting). Tegen de tijd dat de bat-
terij leeg raakt, laat de melder zo’n
één keer per minuut een luid ‘piep-
signaal’ horen. (En dat ook nog zo’n
dertig dagen, zodat u ook als u
terugkomt van een vakantie weet dat
er een nieuwe batterij in moet!)

Verschillende types

Er hebben verschillende types melders
bestaan. Tegenwoordig wordt er nog
maar één type op de markt gebracht,
namelijk de optische rookmelder.

Testen

De melder is te testen met de test-
knop. Wordt die ingedrukt dan klinkt
het signaal. Dat is ook de enige
goede manier om te testen of het
apparaat het nog goed doet. Testen
met behulp van een kaars of iets der-
gelijks (open vuur) is gevaarlijk. Het
apparaat zal beschadigen (smelten)
of zelfs vlam vatten.

Rookmelders 
redden levens!

Het plaatsen van
rookmelders

Van belang is dat de melder de rook
zo snel mogelijk kan waarnemen. Hij
moet immers de bewoners alarmeren
en dat ook als ze slapen.
Bij woningen met één bouwlaag (een
bungalow, een flat b.v.) is meestal
één rookmelder wel genoeg. De beste
plaats is een hal of gang waar de
meeste kamers op uitkomen.
Bij woningen met meerdere bouw-
lagen is het verstandig om op elke
verdieping één melder te plaatsen. 
Bij voorkeur boven aan de trap tegen
het plafond en zeker op de slaap-
verdieping. Rook stijgt namelijk
omhoog.
Voor een maximale beveiliging kunt u
in iedere ruimte waar regelmatig
iemand slaapt, een rookmelder plaat-
sen; zeker de ruimtes waar een elek-
trisch apparaat in staat.
Bij voorkeur rookmelders plaatsen 
die met elkaar te verbinden zijn  – 
wanneer er één melder afgaat, gaat
de andere ook af.

Plaats de melders niet in badkamers
of keukens: stoom en vocht zorgen
dan te vaak voor vals alarm. Ook niet
in de garage: ook uitlaatgassen kun-
nen voor vals alarm zorgen.
Bij ventilatieopeningen of mechanische
ventilatoren of boven verwarmings-
toestellen en -radiatoren is het ook
niet handig want de luchtstromingen
maken dan vaak dat de rookdeeltjes
de rookmelder niet bereiken.

slaapkamer kinderkamer

keuken halgarage woonkamer

1 33

2 3

Plaats in ieder geval een
rookmelder in de hal of
gang waar de meeste
slaapkamers op uitkomen.

Bij meer verdiepingen op
elke verdieping minstens
één melder, bij voorkeur
tegen het plafond bij de
trap.

Rookmelders



Kleine blusmiddelen
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Brandblussers

De fabrikant noemt ze ‘draagbare
blustoestellen’. Ze verschillen nogal
voor wat betreft de inhoud. Niet
alleen wat er in zit, maar ook hoeveel
inhoud er in zit. (Zie ‘Aankooptips’).

Poederblusser

Poederblussers zijn te koop in soorten
en maten. Als minimuminhoud bevelen
wij 2 kg aan. Een poederblusser is
geschikt voor de meeste branden in
woningen. Ze zijn ook geschikt voor
auto’s, caravans, zomerhuisjes en
boten. Het poeder is wel naar spul, 
dus is het verstandig om na het blussen
de rest van het poeder op te ruimen 
– zonder water te gebruiken – met
een (industrie)stofzuiger. Dat voor-
komt bijkomende schade.

Schuimblusser

Bij gebruik van een schuimblusser heb
je haast geen last van nevenschade.
Ook hier adviseren wij een inhoud
van ten minste 2 kg. Met een schuim-
blusser kunt u kleine brandjes in huis
blussen als het om vaste stoffen en
vloeistoffen gaat.
Ze zijn ook heel geschikt voor caravans
en zomerhuisjes.

Aankooptips

• Een blustoestel moet voorzien zijn
van het rijkstype keurmerk.

• De keuze hangt af van de prijs en
van de omstandigheden van de
woning.

• Koop geen blussers met een
inhoud die kleiner is dan 2 kg.

• Zorg dat de brandblussers regel-
matig – b.v. elk jaar – worden
gecontroleerd (dit om zeker te
weten dat het apparaat het ook
goed doet). Het is handig om bij
aankoop hierover meteen afspraken
te maken met de leverancier.

• Heeft u een brandblusser nodig
voor een specifiek doel – of twijfelt
u over het type dat u nodig heeft –
vraag dan informatie aan een
erkend leverancier van brand-
blusmiddelen.

• Leveranciers vindt u in de
telefoongids of de gouden gids
onder ‘Brandbeveiliging’ of
‘Brandpreventie’.
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Een beginnende brand in uw
woning kunt u in veel gevallen
zelf blussen.
Met een geschikt blusmiddel.
Pas op: zo’n blusmiddel kan
alleen gebruikt worden bij een
beginnende brand. Let op uw
eigen veiligheid. Blijf niet tegen
beter weten in proberen een
brand uit te krijgen en zorg
voor uw eigen veiligheid.
Vergeet daarbij nooit: rook
bevat giftige gassen en het
inademen daarvan is levens-
gevaarlijk!
Het is natuurlijk van groot
belang dat brand in het begin
ontdekt wordt. Plaats daarom
rookmelders in uw woning. 
Ook bij een klein brandje: breng
eerst uw huisgenoten en dieren
in veiligheid en waarschuw
altijd de brandweer (1-1-2). U
weet immers niet of u het
brandje onder controle krijgt!

Niet elke brandblusser is geschikt
voor alle brandjes. Het maakt nogal
wat uit wat er begint te branden in
uw woning, auto, caravan of schuur-
tje! Kies een blusser waarmee u de
zogenaamde A-, B- en C-branden
kunt blussen. Deze codering vindt u
op de blusser.

Tuinslang

Een tuinslang kan goed dienst doen
als klein blusmiddel. Water kun je
niet gebruiken bij elektriciteit, olie of
vet dat brandt. Er zijn voor woonhui-
zen speciale kleine brandslanghaspels
te koop die vast op de waterleiding
kunnen worden aangesloten. De
slang moet dan wel lang genoeg zijn
om alle hoeken van het huis te kun-
nen bereiken. Water is het meest

geschikt voor brand in vaste stoffen
zoals hout, papier, textiel, karton enz.
Blussen, maar hoe? Kraan open; slang
uitlopen en met een sproeistraal de
brand blussen. Daarna wel goed con-
troleren of het vuur helemaal uit is.

Blusdeken

Een blusdeken is gemaakt van
onbrandbaar spul: glasvezel, geïmp-
regneerde wol of iets dergelijks.
De keuken is een handige plek om de
deken op te hangen. Aanbevolen for-
maat: 180 x 180 cm, liefst in een
opbergkoker.
Je kunt van een blusdeken ook goed
nut hebben in een caravan, boot, een
tuinhuisje en bij de barbecue. Hij is
geschikt voor het blussen van iemand
die in brand geraakt is, vlam in de
pan, het begin van brand in een tv-
toestel of in een prullenbak.
Bij ‘vlam in de pan’ mag u nooit met
water blussen. Ga ook nooit met de
pan aan de wandel. Zet onmiddellijk
het kooktoestel (gas? kookplaat?) (en
de afzuigkap?) uit en gebruik het
deksel. Schuif het deksel van u af
over de pan en laat die er op tot de
vlam enige tijd uit is. Of gebruik dus
een blusdeken.

Gebruik:
Trek de blusdeken aan de lus uit
de koker, wikkel de bovenkant
rond je handen en leg de deken
rustig (van u af gericht!) over
het brandende object.

Tips voor gebruik
en onderhoud

• Plaats de brandblusser
goed zichtbaar en
bereikbaar

• Lees de gebruiksaan-
wijzing goed – en laat
uw huisgenoten dat
ook doen. Herhaal dit
regelmatig, zodat het
“bij blijft”.

• Blus bij een vloeistof-
brand altijd ‘stootsge-
wijs’, om te voorkomen
dat de brandende
vloeistof (zoals “vlam
in de pan”) wordt weg-
geblazen.

• Laat de brandblusser
na gebruik meteen
weer vullen (voor u het
vergeet) ook al is deze
niet helemaal leeg

• Vraag uw leverancier
naar de instructies die
bij het apparaat horen.

• Controleer of de blus-
ser nog is verzegeld.

Soort blusmiddel: Geschikt voor: Classificatie*:

water bijna alle branden A, B
(geen elektriciteitsbrand, olie- of vetbranden)

poederblusser alle woningbranden, geeft veel nevenschade A, B, C
kooldyoxydeblusser (Co2) alle branden, ook elektriciteitsbranden B, C

schuimblusser alle woningbranden A, B

* A = blussen van vaste stoffen
B = blussen van vloeistoffen
C = blussen van elektrische 

apparatuur



Een vluchtplan? Van levensbelang!
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kunnen. Ook niet met een stoel of
een trapje!
Als je slaapt kan je niet ruiken. Het
reukorgaan is als het ware uitgescha-
keld. Het gehoor werkt dan nog wel.
Daar is het geluid dat de rookmelder
maakt zo belangrijk. Overdag zul je
een brand eerder zien en tijdig kun-
nen vluchten. ’s Nachts niet. Maar
daarom een vluchtplan en bespreek
dit met uw gezin.

Vluchtmiddelen

Wie moet vluchten van een hoger 
gelegen verdieping zal graag gebruik
maken van een vluchtmiddel. Niet
iedereen heeft wat aan een vlucht-
ladder die je kunt uitwerpen of aan
de speciale touwen of lijnen die er
bestaan. Soms kunnen die toch ook
veel leed voorkomen. Leveranciers 
van dat soort middelen staan in de
telefoongids.
Over rookmelders staat hiervoor al
het een en ander geschreven.

Wat moet u bespreken voor
een vluchtplan

Noteer samen met uw huisgenoten
de volgende stappen:
• wat is de beste vluchtroute: de 

snelste en veiligste route om uit
het pand te komen

• wat is een tweede vluchtroute
voor als de eerste (de voordeur?)
geblokkeerd is

• een vluchtroute van boven naar
beneden is de beste, omdat rook
omhoog stijgt

• spreek met elkaar af waar de
brandweer het beste kan komen
redden – kamer aan de kant van
de straat – als u het huis niet
meer kan verlaten

• zorg ervoor te weten waar de
hoofdafsluiters zijn van gas, elek-
tra en water en zorg dat die altijd
goed bereikbaar zijn

• bespreek een verzamelplaats
• spreek af wie er zorgt voor welke

baby, welk kind, welke oudere of
mindervalide

• spreek ook af wie eventuele huis-
dieren in veiligheid brengt
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Weet u wat u moet doen als er
thuis brand uitbreekt?
Is er een plan – een vluchtplan
– om uit de woning te komen?
Weten uw huisgenoten of kin-
deren wat ze moeten doen bij
brand?

In een vluchtplan horen de afspraken
te staan die u samen met uw huis-
genoten heeft gemaakt.
Met zo’n plan bent u beter in staat
om, samen met uw huisgenoten, 
veilig uit uw brandende woning te
vluchten. Gebruik voor het maken van
afspraken een plattegrondje van uw
huis.

Train uw kinderen op brand

Op school wordt het geregeld. De
brandweer vereist dat op de basis-
scholen ieder jaar een ontruimings-
oefening wordt gehouden. De school
beschikt dan ook over een ontrui-
mingsplan. De leerkrachten bespreken

met de kinderen wat ze moeten doen
als er in school brand uitbreekt.
Wanneer de ‘alarmbel’ klinkt gaan de
leerkrachten rustig met de kinderen
naar buiten en verzamelen ze op een
afgesproken plaats in de buurt van
het gebouw. Een van de andere leer-
krachten controleert of alle ruimtes
leeg zijn. 
Daarna komen de kinderen met hun
verhalen thuis.
Wat doet u dan? Gaat u er op in en
zorgt u dat er voor thuis ook afspra-
ken worden gemaakt?

Stel een vluchtplan op voor
het te laat is

Als kinderen ontdekken dat het huis
in brand staat is hun eerste reactie
vaak om te vluchten naar een veilig
plekje. Zij denken dan nog wel eens
aan een kast of onder het bed!
De kinderen moeten ramen en deuren
(veilig) zonder sleutel kunnen ope-
nen. Denk aan een schuif of een knip.
Als ze eenmaal buiten zijn moeten de
kinderen weten waar ze hun ouders
zullen ontmoeten. 
Bij baby’s en peuters moeten de
ouders/verzorgers samen afspraken
maken. Wie doet wat! Dat voorkomt
dat ouders het brandende huis in
moeten gaan om te zoeken, wat
natuurlijk levensgevaarlijk is. Maak
meteen ook afspraken over wie even-
tuele huisdieren in veiligheid brengt.

Bij brand is vaak de rook nog het
gevaarlijkste. De meest slachtoffers
bij brand komen niet door het vuur,
maar door de rook om het leven,
omdat die meestal bijzonder giftig is.
Let op dat kinderen niet met vuur
kunnen spelen. Berg aanstekers, luci-
fers en brandgevaarlijke (vloei)stoffen
goed op, zodat kinderen er niet bij

slaapkamer   slaapkamer   

slaapkamer   slaapkamer   

woonkamer   

wc   

galerij

balkon   

keuken

Voorbeeld van een vluchtplan

Wat te doen bij brand?
• de rookmelder gaat af
• u ruikt een brandlucht of ziet rook
• breng direct uw gezin volgens het

vluchtplan in veiligheid
• blijf daarbij laag bij de grond en 

sluit indien mogelijk de deuren 
achter u

• waarschuw direct de brandweer: 
bel 1-1-2

• gebruik geen lift en ga direct naar 
de verzamelplaats

• geef de brandweer informatie en 
de voordeursleutel

Voorbeeld van een vluchtroute
galerijwoning. Maak van de 
situatie in uw woning zo’n 
plattegrond met vluchtroutes.

Waarschuw direct de
brandweer: bel 1-1-2



vindt u terug op een ingenaaid etiket.
De overheid heeft onderzoek laten
doen naar nieuwe aanbevelingen
voor brandveiligheid van kleding. De
overheid, consumentenorganisaties
en de kledingbranche zijn het eens
geworden om via de Warenwet te
regelen dat gevaarlijk brandbare 
kleding niet in de winkels verkocht
mag worden. De Warenwet stelt
bovendien strenge eisen aan de
brandveiligheid van kleding voor 
vermommingsdoeleinden zoals 
carnavalskleding maar ook voor 
kindernachtkleding. Ook hiervoor
geldt dat deze kleding niet in winkels
mag hangen als ze niet voldoet aan
de eisen. 

Let op: internationaal opererende
kledingbedrijven werken vaak met
waarschuwingsetiketten in de kleding
als die licht ontvlambaar is.
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Textiel en vuurveiligheid
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Textiel vliegt over het algemeen
snel in brand. Omdat er in onze
woningen veel textiel te vinden
is – denk aan vloerbedekking,
gordijnen, (be)kleding en bed-
dengoed – kan een huis binnen
5 minuten volledig in lichter-
laaie staan.
Bovendien veroorzaakt bran-
dend en vooral smeulend textiel
een grote hoeveelheid giftige
rook. Het is deze rook die ver-
antwoordelijk is voor de meeste
slachtoffers bij woningbranden.

Brandgedrag van kleding

Onze dagelijkse kleding is niet
gemaakt en bestemd om ons te
beschermen tegen vuur en vlammen.
Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij 
kleding van de brandweer, ruimte-
vaarders en autocoureurs. Kleding is
zelden of nooit de oorzaak van brand
in een woning, maar kleding kan in
contact met vuur of grote hitte wel
opeens vlam vatten en zorgen voor
brandwonden. Het ene kledingstuk
ontvlamt sneller dan het andere of
verspreidt de vlammen sneller over
het hele kledingstuk en de huid.

Wat maakt textiel brand-
gevaarlijk?

De brandbaarheid van textiel en dus
ook van kleding hangt af van een
aantal factoren. Op een rijtje gezet:
• De vezels. De brandbaarheid van

textiel hangt in de eerste plaats af
van de vezels die er in zijn verwerkt.
Plantaardige vezels zoals katoen
en linnen ontvlammen eerder dan
een dierlijke vezel zoals bijvoor-
beeld wol. Kunststof vezels zoals
polyester en polyamide zijn minder

gemakkelijk ontvlambaar, maar
kunnen na contact met vuur gloei-
end hete smeltdruppels veroor-
zaken. Sommige combinaties van
kunststof en natuurvezels, bijvoor-
beeld polyester en katoen, zijn
gemakkelijk ontvlambaar en ver-
spreiden bovendien smeltdruppels
over de huid en de rest van de
kleding.

• De structuur. Voor brand is zuur-
stof nodig. Open geweven stoffen,
waar de zuurstof uit de lucht
gemakkelijk bij kan, ontvlammen
eerder en de vlammen verspreiden
zich sneller dan bij dicht geweven
stoffen. Open geweven stoffen
met een harig oppervlak zoals 
flanel, fluweel, pluche en badstof
ontvlammen bij contact met vuur
zeer snel.

• De vormgeving en ouderdom.
Grote plooien in gordijnen en
tafelkleden werken als schoor-
stenen. Daardoor kunnen vuur en
vlammen zich heel snel naar
boven verspreiden. Dezelfde effect
doet zich voor bij wijdvallende
kleding. Bovendien komt wijd-
vallende kleding gemakkelijker in
aanraking met vuur dan kleding
die nauwsluitend of strak zit.
Wees dus voorzichtig hiermee, bij-
voorbeeld met een wijdvallende
ochtendjas bij de kookplaat. Vuil,
waspoederresten en uitdroging
kunnen de ontvlambaarheid van
met name oude textielsoorten ver-
groten.

Wetgeving

De Warenwet stelt dat van textiel-
artikelen altijd bekend moet zijn uit
welke vezels ze zijn samengesteld en
in welke verhouding de vezels in de
stof voorkomen. Deze informatie

Onze kleding is niet
gemaakt om ons te
beschermen tegen vuur 



Regelmatig komt het voor dat
brandweerwagens op weg naar
een brand of ander ongeval 
vertraging oplopen en zelfs niet
verder kunnen rijden. Vooral op
plaatsen waar de straten smal
zijn (denk aan woonerven en
dergelijke) kan een verkeerd of
dubbel geparkeerde auto de
oorzaak zijn van de vertraging of
belemmering. We maken ons er
allemaal wel eens schuldig aan:
gebrek aan parkeerruimte, ‘ik
moet alleen even iets ophalen’
of ‘ik hoor het vanzelf wanneer
iemand er door moet’.
Gaat het in het laatste geval
om een brandweerwagen, dan
hoort u het inderdaad waar-
schijnlijk wel. Maar wanneer
elke seconde telt kan zo’n 
vertraging de situatie slechter
maken en zelfs slachtoffers tot
gevolg hebben. De brandweer
vraagt daarom om uw mede-
werking.

Ruim baan voor snelle hulp

Om goed bij woonhuizen, kantoren,
scholen en dergelijke  te kunnen
komen met een of meer brandweer-
wagens, heeft de brandweer ruimte
nodig.
Om een idee te geven hoeveel ruimte,
geven we twee voorbeelden:
Om door een straat te kunnen rijden
heeft een brandweerauto een breedte
van 3.50 meter nodig. Dat zijn onge-
veer twee personenauto’s naast
elkaar.
Voor het opstellen van een ladderwa-
gen (of hoogwerker) is een (verharde)
plek nodig van 4.50 meter breed.
Daarnaast kan het noodzakelijk zijn
dat de brandweer tijdens het blussen
of het redden pleinen en voetgangers-

straten kan bereiken. Hiervoor is in
veel gevallen een zogenaamd ‘brand-
weerpad’ aangelegd. Dit zijn verharde
gedeelten met extra dikke tegels. 
De breedte daarvan is minstens 4.50
meter. Zo’n brandweerpad is niet
altijd als zodanig te herkennen, maar
pas op: het kan gewoon het trottoir
voor uw deur zijn. Vrijhouden dus!

Brandkraan nooit blokkeren

De brandweer kan water uit het net-
werk van de waterleiding halen door
middel van een brandkraan.
Deze brandkranen liggen in het trot-
toir en zijn afgesloten met een ijzeren
deksel met als opschrift: ‘Brandkraan’
of ‘Hydrant’. De brandkraan is (bij
sneeuw) ook te vinden door middel
van een aanduidingbordje op de
gevel of ergens anders in de buurt
van die brandkraan. Het spreekt 
vanzelf dat de toegang tot de brand-
kraan altijd vrij moet blijven. Als een
auto gedeeltelijk op het trottoir
geparkeerd staat is de kans groot dat
de brandkraan wordt afgedekt. Voor
uw veiligheid en die van anderen is
het van levensbelang dat de brand-
weer goed bij de brandkranen kan.
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Advies

• Parkeer uitsluitend op de daarvoor
bestemde plaatsen; dus niet voor
uitneembare paaltjes, in- en uitrit-
ten, verlaagde stoepranden,
brandweerpaden, toe- en uitgan-
gen.

• Houd de rijbaan over de gehele
breedte vrij.

• Maak bij filevorming geen gebruik
van de vluchtstrook. Die is van
belang voor de  hulpdiensten.

• Blokkeer geen toe- en uitgangen
van gebouwen en zorg dat vaste
brandblusleidingen vrij blijven.

• Blokkeer nooit een brandkraan
door het plaatsen van auto’s,
materiaal, terrassen of winkel-
uitstallingen.

• Zet geen bloembakken, papierbak-
ken, bankjes, speeltoestellen of
bijvoorbeeld fietsklemmen op
brandweerpaden of brandkranen.

• Ga meteen rechts rijden als u het
alarmsignaal van de brandweer of
een van de ander hulpdiensten
hoort.

• Zorg voor een brandveilige woon-
omgeving.

Brandweervoertuigen 
en brandkranen

Parkeer uitsluitend op
de daarvoor bestemde
plaatsen.
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Veel mensen zorgen zelf voor
het onderhoud en verbouwen
van hun woning. Vaak als
hobby. Veel doe-het-zelvers
denken daarbij niet genoeg aan
veiligheidsmaatregelen. En dat,
terwijl ze toch werken met
brandgevaarlijke stoffen en
gereedschappen.

Solderen, lassen enz.

Bij het klussen met een gasfles moet
deze altijd rechtop gebruikt worden.
Gebruik zo’n gasfles bij het solderen
of afbranden en dergelijke nooit hori-
zontaal. Als de afdichting van de gas-
fles een beetje versleten is, ontsnapt
er meteen vloeibaar gas, wat een
steekvlam kan veroorzaken.
Test verbindingen in een gasleiding
zorgvuldig met een kwastje met zeep-
sop. Breng het sop goed rond de hele
verbinding aan.
Zorg er ook voor dat bij solderen,
verf afbranden, lassen of slijpen geen
brandbaar materiaal in de buurt van
de werkplek is. Het is of wordt al snel
te warm met kans op brand. Denk er
bij solderen of lassen ook aan dat de
ondergrond tegen de hitte kan en dat
de vlam niet in aanraking komt met
brandbaar materiaal. 
Draai de afsluiter altijd goed dicht als
u de hangreep even neerlegt. Let bij
afslijpen altijd goed op wegspattende
vonken. Deze kunnen zelfs op grote
afstand nog brand veroorzaken.

Schilderen

Vaak worden oude verflagen afge-
brand. Een schildersföhn is vaak al
veel veiliger dan een brandapparaat.
Zeker binnenshuis. Toch moet u altijd
goed ventileren en het vertrek zo leeg

mogelijk maken. Er vliegt bij dit soort
werk nog wel eens iets in de brand.
Gebruik in elk geval geen afbrander
voor wanden of plafonds met
schrootjes. Pas ook op met isolatie
die in de wand is verwerkt. Kieren en
spleten in het hout zorgen voor extra
brandgevaar. 
Houd bij het werk voor alle zekerheid
een emmer water en een natte doek
bij de hand.
Bij het schilderen zelf moet u reke-
ning houden met de brandbaarheid
van vele soorten verf. De meeste verf-
soorten geven bij verwerking brand-
bare gassen af. In combinatie met
open vuur (b.v. een brandende geiser
of een sigaret) kan er brand ontstaan.
Berg de verf en de verdunners in een
goed geventileerde ruimte op. (Dus
b.v. niet in een schuurtje waar ook de
ketel van de Centrale Verwarming
staat!)

Lijmen

Bij het vastlijmen van bijvoorbeeld
vloerbedekking wordt gebruik
gemaakt van lijm waar brandbare
oplosmiddelen in zitten. Eén vonk is
vaak al voldoende om de boel in
lichterlaaie te zetten.
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Bij het werken met dergelijke lijm-
soorten moet u voortdurend ventile-
ren. Zorg ervoor dat ontstekings-
bronnen zoals kachels/geisers (ook de
waakvlam) uit zijn. Het aan- of uit-
draaien van elektrische schakelaars
moet worden vermeden. Rook niet
tijdens de werkzaamheden en gebruik
uiteraard ook geen lucifers of aansteker.

Kunststoffen

Om een interieur te verfraaien wordt
vaak gebruik gemaakt van allerlei
soorten kunststoffen. (Denk bijvoor-
beeld aan plafondtegels.) De meeste
van deze kunststoffen zijn zeer
brandgevaarlijk en veroorzaken een
enorme (giftige) rookontwikkeling.
Ook smelten ze vaak als ze verhit
worden, zodat brandende druppels
naar beneden vallen, waardoor de
rest van de inventaris in brand raakt.
Voor dergelijke kunststoffen zijn ook
alternatieven te koop. Deze materialen
zijn dan vlamdovend of onbrandbaar.
Laat u bij de aankoop goed voorlich-
ten over de (on)brandbaarheid van
dergelijke materialen.

Apparatuur

Bij het klussen wordt vaak gebruik
gemaakt van elektrische apparatuur,
zoals boor- en zaagmachines.
Gebruik deze machines alleen waar-
voor ze zijn gemaakt. Denk met
name bij het huren van apparatuur
aan het gebruik van (meegeleverde)
veiligheidsvoorzieningen zoals
beschermkap, veiligheidsbril e.d.
Houdt de snoeren en stekkers in
goede conditie. Kabelhaspels moeten
altijd helemaal afgerold worden. Als
u dat niet doet wordt de kabel erg
warm. Deze warme kan niet worden

afgevoerd, waardoor de haspel in
brand kan raken. Het knutselen aan
elektriciteits- en gasleidingen is een
regelmatig voorkomende brandoor-
zaak. Laat daarom een vakman dit
werk doen en ga niet ‘zitten prutsen’.

Knutselen in de woning

Het knutselen aan

elektriciteits- en gas-

leidingen is een regel-

matig voorkomende

brandoorzaak
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Vooral de laatste week van
december is vol feestelijke
gebeurtenissen. Maar het is die
dagen ook oppassen geblazen.
Onvoorzichtigheid met kerst-
bomen, kaarsen, fondue, fritu-
ren en vuurwerk kan een gezel-
lig avondje danig verstoren.
Denk in onze samenleving 
echter ook aan festiviteiten 
uit andere culturen dan de
Nederlandse. Ook daarbij wordt
met open vuur en vuurwerk
gewerkt. Chinees vuurwerk is
niet voor niets beroemd. 
Het Divalifeest (lichtfeest/poe-
derfeest) is inmiddels ook een
bekend jaarlijks feest (geen
vaste datum).
Helaas vinden er ieder jaar kleine
en grote ongevallen plaats
rondom de festiviteiten. 
Om u te helpen deze dagen niet
alleen feestelijk, maar ook veilig
te vieren, zetten wij de belang-
rijkste zaken op een rijtje.

Kerstboom

• Koop een boom die niet te groot
is voor uw kamer.

• Zet hem niet te dicht bij de gor-
dijnen of andere makkelijk brand-
bare spullen.

• Zorg ervoor dat de boom goed
stevig staat, zodat hij niet omge-
lopen kan worden.

• Plaats de boom bij voorkeur in
een speciaal met water gevulde
standaard. Hierdoor droogt de
boom minder snel uit, waardoor
het brandgevaar minder wordt.

• Gebruik geen echte kaarsjes in de
boom. Eén moment van onoplet-
tendheid kan uw boom in een 
fakkel doen veranderen.

• Controleer de bedrading van de
elektrische kerstboomverlichting
op beschadigingen en probeer de
installatie eerst uit door de lamp-
jes vóór het ophangen korte tijd
te laten branden.

• Gebruik een gaaf en goed passend
verlengsnoer en leg dat zo neer
dat niemand er over struikelt

• Doe de verlichting uit als u gaat
slapen of het huis verlaat.

• Uitdoen is de stekker uit het stop-
contact halen en niet een lampje
losdraaien.

Kaarsen en dergelijke

• Zet kaarsen in een stevige houder
op een vlakke ondergrond die
tegen de warmte kan.

• Gebruik geen kandelaar die
gemaakt is van brandbaar materi-
aal, zoals plastic, hout, e.d.

• Decoratie-ringen voor kaarsen zijn
sfeervol, maar ook zéér brandbaar.

• Steek kaarsen in kerststukjes liever
niet aan, of laat ze in elk geval
niet te ver opbranden.

• Zet kaarsen in kerststukjes op
plaatsen waar u ze altijd kunt zien
en niet in de buurt van gordijnen
of andere brandbare voorwerpen.

• Let op dat het laatste stukje van
een brandende kaars de houder
niet gevaarlijk verhit.

• Laat kinderen of huisdieren nooit
alleen met brandende kaarsen,
ook niet voor een paar minuten.

• Leer kinderen dat ze nooit aan
brandende kaarsen en waxinelicht-
jes mogen zitten en dat het
gevaarlijk is om van alles in de
open haard te gooien.
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Frituren

• Gebruik alleen oliën en vetten die
speciaal voor het frituren bestemd
zijn; dus geen margarine, boter of
braadvet.

• Laat de frituurpan nooit alleen.
• Zet de pan zo neer dat hij niet

wiebelt.
• De pan moet een goed passende

deksel (in de buurt) hebben.
• Doe geen grote hoeveelheden

tegelijk in de pan. Hierdoor kan de
olie over de rand gaan waardoor
brand ontstaat.

• Maak bovendien regelmatig het
filter van de afzuigkap schoon

• Gebruik bij het fonduen en gour-
metten als er kinderen in de buurt
zijn geen tafelkleed. De ervaring
leert dat kinderen hier vaak aan
trekken.

Vuurwerk

• Koop veilig vuurwerk bij legale
verkooppunten.

• Koop bij voorkeur vuurwerk met
een Nederlandstalige gebruiksaan-
wijzing.

• Lees vóór het afsteken de
gebruiksaanwijzing!

• Gebruik nooit lucifers of een aan-
steker, maar gebruik een branden-

de sigaret, sigaar of aansteeklont.
• Zet vuurpijlen in met zand gevulde

flessen.
• Steek een ‘weigeraar’, nat vuur-

werk of vuurwerk met afgebroken
lont nooit opnieuw aan.

• Laat afgestoken vuurwerk vallen
en loop weg; nooit gooien met
brandend vuurwerk!

• Steek vuurwerk af op een veilige
plaats, dus niet vlak bij huizen,
auto’s, containers enz.

• Doe in de oudejaarsnacht ramen,
bovenlichten, deuren en brieven-
bussen dicht.

• ‘Koud vuurwerk’ bestaat niet, zelfs
bij sterretjes kan de temperatuur
oplopen tot 800 graden.

• Koop liever geen voetzoekers, 
keukenmeiden e.d. Het gedrag
van dit vuurwerk is onvoorspel-
baar en dus gevaarlijk. Neem 
liever siervuurwerk.

Veilige feestdagen



Bij koud weer doet iedereen er
meestal van alles aan om er
binnen warmpjes bij te zitten.
Soms met meer gevolgen dan
dat het alleen maar warmer in
huis wordt/blijft. Elk jaar vallen
er dodelijke slachtoffers door
het dichtstoppen van kieren en
gaten met oude kranten, hand-
doeken in combinatie met
slecht onderhouden gastoestel-
len en dergelijke.

Bij onvolledige verbranding ontstaat
koolmonoxide. Denk b.v. aan brand-
stoffen als aardgas, hout of kolen.
Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig
gas dat 250 maal sneller dan zuurstof
in het bloed wordt opgenomen.
Daarbij is CO een echte sluipmoorde-
naar: je ruikt en proeft het niet en
voor je het weet ben je bewusteloos.
De oorzaken en tips op een rijtje:

(Bad)geiser

Een geiser moet het (aard)gas dat
toegevoerd wordt goed kunnen ver-
branden. Daarvoor is zuurstof nodig.
Is er te weinig zuurstof, dan ver-
brandt niet alles en vormt zich kool-
monoxide.
Mogelijke indicaties om het gevaar
aan te zien komen zijn:
• In de geiser zelf is de vlam oranje

en brandt hoger dan normaal;
• Als u last krijgt van branderige

ogen of hoofdpijn of u dreigt
flauw te vallen kan er sprake zijn
van koolmonoxide.

• Door de vrijkomende waterdamp,
die niet via de afvoer verdwijnt,
beslaan de ramen. Ramen van
dubbel glas worden ‘vettig’.

Preventie
• Het jaarlijks laten controleren van

uw (bad)geiser door een erkend
installateur is een goede preven-
tieve maatregel. 

• De vlam van een goed afgesteld
gastoestel is blauw. 

• Ook het rookkanaal moet schoon
en in orde zijn.

• Daarnaast moet er voldoende
zuurstof toegevoerd worden.

• Tegenwoordig zijn er ook zoge-
noemde gesloten geisers op de
markt. Deze apparaten zorgen zelf
voor voldoende zuurstof, opdat er
geen koolmonoxide gevormd
wordt.

Centrale verwarmings-instal-
laties/gaskachels

Voor de centrale verwarmingsketel in
uw huis of een gaskachel in uw
kamer geldt hetzelfde als voor een
(bad)geiser. 
Een dodelijk ongeval deed zich voor
in een nieuwbouwwijk waar een jong
gezin – man, vrouw en hun zoontje
van anderhalf jaar – om het leven
kwamen: De woning was nog maar
een jaar oud en uitstekend geïso-
leerd. Een centraal afzuigsysteem
zorgde voor het afvoeren van de
lucht uit de woning. In verband met
de kou werd echter de aanvoerbuis
van frisse lucht met een handdoek
dichtgestopt. In zo’n geval heeft de
cv-ketel binnen een paar uur alle
zuurstof uit de woning verbrand en
wordt koolmonoxide gevormd.
Familieleden troffen het gezin leven-
loos aan.

Preventie
Vooral in nieuwbouwwoningen is
door goede isolatie geen natuurlijke
ventilatie (kieren en gaten) meer aan-
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wezig. Daarom mogen luchtaanvoer-
en -afvoer nooit worden afgesloten.
Ook niet bij een zeer koude winter.
Let ook op de afzuigventilatie van de
keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor
dat de afvoer van de geiser op het
gasafvoerkanaal is aangesloten en
niet op het ventilatiekanaal.
Bij oudbouw komt men in de verlei-
ding om – bij extreme kou – kieren en
gaten dicht te stoppen. De zoge-
noemde natuurlijke ventilatie is dan
niet meer aanwezig, terwijl er ook op
geen andere manier geventileerd
wordt.
Ook het structureel dichtmaken van
kieren en naden met behulp van
tochtstrips en kit levert gevaar op als
er geen andere aanvoer en afvoer van
lucht voor in de plaats komt.

Schoorsteen

Vervuiling door nestmaterialen van
vogels, specie, stenen of een slechte
kwaliteit van het schoorsteenkanaal
kan er toe leiden dat de zaak vervuild
of zelfs verstopt raakt. Ook door het
stoken kan zo’n kanaal verstopt raken. 
De verbrandingsgassen stromen bij
een verstopt kanaal rechtstreeks uw
kamer in.

Preventie 
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of
hout gestookt wordt moet tenminste 
1 maal per jaar geveegd worden. Een
schoorsteen voor een gasgestookt
kanaal moet ieder jaar worden nage-
zien en zo nodig geveegd. 
Informatie over aangesloten 
schoorsteenvegers bij u in de buurt:
Algemene Schoorsteenvegers Patroons
Bond, Postbus 19, 5570 AA  Bergeijk
Telefoon (0497) 55 60 02
Fax (0497) 55 61 12
Internet: www.aspb.nl

Koolmonoxide-melder

Bij verschillende doe-het-zelf-zaken
zijn koolmonoxide-melders te koop.
De melder geeft een krachtig geluids-
signaal bij een te hoog percentage
koolmonoxide in de lucht. Volg de
montagevoorschriften goed op!

Keuringen gasinstallatie

U kunt door uw energiebedrijf tegen
vergoeding een veiligheidsonderzoek
laten plaats vinden.

Bij (dreigend) gevaar van koolmo-
noxide kan de brandweer een stook-
verbod opleggen.
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Koolmonoxide (CO) en ventilatie

Het dichtmaken van
kieren met tochtstrips
en kit levert gevaar
op wanneer er geen
andere ventilatie
voor in de plaats
komt

Jaarlijks de geiser,
kachel of verwarming
laten controleren
door een erkend
installateur is een
goede preventieve
maatregel
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Jaarlijks zijn er honderden
schoorsteenbranden, die aan-
zienlijke schade aan woningen
veroorzaken. Onderzoek heeft
uitgewezen dat 40% van de
schoorstenen niet periodiek
wordt geveegd. Veel mensen
staan er niet of nauwelijks bij
stil dat een schoorsteen onder-
houd nodig heeft.

In het voorgaande is over schoorsteen
vegen al het nodige geschreven.
Veel gestelde vragen zijn:
• Waarom moet de schoorsteen

geveegd worden?
• Hoe vaak moet de schoorsteen

geveegd worden?
• Moet er ook geveegd worden 

bij gaskachels of gasgestookte
c.v.-installaties?

• Ben ik verzekerd tegen schoor-
steenbrand?

• Waarvoor dienen schoorsteen-
kappen?

• Zijn er erkende schoorsteenvegers?

Waarom schoorsteen vegen?

Bij het stoken van hout, kolen en olie
ontstaan onverbrande deeltjes die in
het rookkanaal terecht komen. Deze
deeltjes hechten zich aan de wand
van het rookkanaal en vormen een
teerachtige, zeer brandbare laag die
creosoot genoemd wordt. Bij een
temperatuur van ongeveer 500° C 
(al snel bereikt wanneer u de kachel
stookt) vliegt deze laag in brand en
de schoorsteenbrand is een feit. De
mate van aanslag wordt mede
bepaald door uw stookgedrag:
smoort u uw kachel teveel (d.w.z. 
dat de brandstof te weinig zuurstof
krijgt) dan ontstaat hierdoor een
onvolledige verbranding. Daarbij

komen extra afvalstoffen vrij.
Daardoor kan de schoorsteen ver-
stopt raken. Er is dan weinig of geen
‘trek’. Verbrandingsgassen slaan
terug de kamer in, waardoor gevaar
ontstaat van koolmonoxidevergiftiging.
Regelmatig de schoorsteen laten
vegen is daarom belangrijk. Bovendien
controleert de veger de schoorsteen
op scheuren of loszittende delen.

Hoe vaak schoorsteen
vegen?

Het onderhoud van uw schoorsteen is
voorgeschreven (bijlage van de bouw-
verordening). Bij gebruik van hout,
kolen of olie, wanneer u de kachel of
open haard als sfeerverwarming
gebruikt is één keer per jaar vegen
voldoende. Bij intensief gebruik, 
bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwar-
ming, is het verstandig om het kanaal
twee maal per jaar te laten vegen.

Ook vegen bij gaskachels of
gasgestookte c.v.-ketels?

Bij apparaten die op gas gestookt
worden, zoals gaskachels, gas-
gestookte c.v.-ketels en (bad)geisers in
modernere woningen, is er normaal
gesproken geen vervuiling van het
rookkanaal. Het is wel van belang dat
de gasgestookte apparaten regelmatig
onderhouden en afgesteld worden.
Het is verstandig om jaarlijks, bijvoor-
beeld tijdens het onderhoud, ook even
naar het rookkanaal te laten kijken.
Het is immers niet ondenkbaar dat 
er in het kanaal een verstopping 
ontstaat, bijvoorbeeld door een
vogelnestje.
Bij oudere types rookkanalen of
schoorstenen is het verstandig om
één keer per jaar te laten vegen.

18 Brandveiligheid en wonen

Ben ik verzekerd tegen
schoorsteenbrand? 

Bij de meeste verzekeraars moet u na
een schoorsteenbrand via een reke-
ning kunnen aantonen dat de schoor-
steen geveegd was. U bent ook niet
verzekerd bij achterstallig onderhoud.
Sommige verzekeraars eisen dat het
schoorsteenbedrijf is aangesloten bij
de Kamer van Koophandel. Vraag
informatie over de polisvoorwaarden
bij uw tussenpersoon of verzekeraar.

Schoorsteenkappen?

Er bestaan verschillende kappen voor
kolen, olie, gas of houtgestookte
kachels. 
• Een zogenaamde Coltkap of trek-

kap bevordert de trek in uw
schoorsteen is tevens kraaienkap.

• Boldraadrooster: is geen kap,
maar houdt de vogels uit de
schoorsteen.

• Regenkapjes zijn verboden op
afvoeren waarop een gasapparaat
is aangesloten.

Alleen Giveg- of CE-keurmerk zijn toe-
gestaan. Een kap tegen het inregenen
of om vogels uit de schoorsteen te
houden kan in de andere gevallen in

het algemeen geen kwaad. De prijzen
van boven genoemde kappen variëren
van � 20,- tot meer dan � 150,-.
Wanneer een schoorsteen slecht
‘trekt’, vormt een trekkap niet altijd
de oplossing. Laat de schoorsteen lie-
ver grondig nakijken op scheuren en
lekkages.

Erkende schoorsteenvegers

De ‘erkende’ schoorsteenveger
bestaat niet. Het beroep van schoor-
steenveger is vrij. Iedereen, vak-
bekwaam of niet, kan dit beroep 
uitoefenen. Er zijn bedrijven die hun
diensten aan de deur aanbieden.
Vaak gebruiken ze slecht gereedschap
en verrichten extra werkzaamheden
waar u niet om vraagt, maar wel voor
moet betalen. Ga niet met deze
bedrijven in zee. Schakel een bedrijf
in dat is aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroons Bond
(ASPB) in Bergeijk. De leden van die
bond hebben een toelatingsexamen
afgelegd en zijn verplicht een aan-
sprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Belangrijk: spreek vooraf een prijs af
voor het vegen, eventueel het plaat-
sen van een kap, inclusief BTW en
voorrijkosten. Leg deze afspraken
schriftelijk vast. Spreek met de veger
af dat hij alléén moet doen wat u
met hem afgesproken hebt. Eventuele
grotere reparaties dient hij eerst met
u te overleggen. Vraag om een kwi-
tantie met daarop de werkzaamheden
die verricht zijn. Een veegbeurt kost
ca. � 40,- tot � 60,-.

Lees ook de informatie over
koolmonoxide!

Schoorsteen vegen ter voorkoming
van schoorsteenbrand

Het is verstandig om
één keer per jaar te
laten vegen

Voor meer informatie:
Algemene
Schoorsteenvegers
Patroons Bond (ASPB)
Postbus 19
5570 AA Bergeijk
tel. (049) 755 60 02
www.aspb.nl
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Veilig op kamers
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Als je op kamers gaat wonen,
denk je niet zo snel aan brand-
preventie. Toch is het belangrijk
om wel even stil te staan bij de
brandveiligheid in je kamer(s)
en directe omgeving. Ook als je
al op kamers woont, vragen we
je aandacht voor onderstaande
tips om brand te voorkomen.
Dat doen we niet zomaar.
Regelmatig vallen er doden en
gewonden bij branden in
appartementen en studenten-
huizen. Ondeugdelijke appara-
tuur en onvoorzichtigheid met
vuur vormen vaak de oorzaken
van deze branden. Onbruikbare
vluchtwegen veroorzaken nog
veel meer leed.

Het bewonen van kamers in verband
met studie of werk is vaak tijdelijk en
misschien wordt om die reden minder
aandacht besteed aan het voorkomen
van brand. Toch kun je met weinig
geld veel aan brandpreventie doen,
zodat gezellig wonen ook veilig
wonen is.

Rookmelders

‘Rookmelders redden levens’ is een
uitspraak die de brandweer vaak
gebruikt. Terecht, want een rookmel-
der kan bij een beginnende brand het
verschil tussen leven en dood beteke-
nen. Lees daarom de informatie hier-
voor over rookmelders met aandacht.

Vluchtwegen

Bij brand is er geen tijd om na te
denken hoe je het snelst uit huis kunt
komen. Zorg daarom dat je alle
mogelijke vluchtwegen kent en zorg

ervoor dat de vluchtwegen bereikbaar
en vrij zijn. Zorg ervoor dat ramen en
deuren van binnenuit makkelijk en
snel te openen zijn (sloten?).
Lees de informatie hiervoor over het
vluchtplan.

Kleine blusmiddelen

Een beginnende brand op je kamer
kan je in veel gevallen zelf blussen.
Met een geschikte brandblusser kun
je een begin van brand soms goed
bestrijden. Lees hiervoor de informa-
tie over kleine blusmiddelen. Zeker
ook over de blusdeken (met als gead-
viseerde maat: 180 x 180 cm).

Koolmonoxide (CO) en
ventilatie

Lees hiervoor de informatie over kool-
monoxide en ventilatie en bedenk dat
ook tijdelijk wonen veilig genoeg
moet zijn!

Portieken

In portiekwoningen is het trappen-
huis de belangrijkste uitweg bij
brand. Houd daarom, samen met de

medebewoners het trappenhuis vrij
van obstakels zoals fietsen, dozen of
huisraad, vuilniszakken enz.
Deze obstakels worden wanneer er
rook in het trappenhuis onzichtbaar
en dus levensgevaarlijk.

Waarschuwen

Bel bij brand of bij andere situaties
waarin spoedeisende hulp nodig is,
direct 1-1-2. Waarschuw eventuele
huisgenoten en zorg dat iedereen
buiten komt. Neem geen risico en
sluit zoveel mogelijk ramen en deuren
om te voorkomen dat de brand zich
snel uitbreidt. Spreek met de mede-
bewoners een ‘verzamelplek’ af buiten
het pand. Je kunt dan zien of ieder-
een het pand veilig heeft kunnen ver-
laten.
Bovendien kun je de nodige informa-
tie aan de brandweer geven, zodat
die geen extra risico’s hoeft te nemen
door bijvoorbeeld onnodig naar
slachtoffers te gaan zoeken. Neem zo
mogelijk een voordeursleutel mee
voor de brandweer, dan hoeft er niet
onnodig een deur geforceerd te wor-
den.

Algemene tips

Zoals gezegd is een rookmelder het belangrijkste begin van vei-
ligheid op je kamer(s). Hang dus minstens één rookmelder op.
Natuurlijk zijn er nog meer dingen waarop je moet letten om
brand te voorkomen. De belangrijkste tips:

* Rook niet in bed. De kans dat je met een

brandende sigaret in slaap valt is groot.

Roken in bed is doodsoorzaak nr. 1 bij

brand!

* Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat je zeker

weet of alle peuken uit zijn. De peuk kan nog smeulen en

gemakkelijk brand veroorzaken.

* Na een avondje stappen krijg je soms flinke trek. Een ‘snelle

snack’ in de frituur is op dit gebied heel populair. Helaas is de

slaap vaak sterker dan de honger en zorgt de

oververhitte pan voor een vlam in de pan of

een fikse keukenbrand. 

* Blus een vlam in de pan nooit met water! Dit is

levensgevaarlijk. Sluit gas of elektra af en plaats

een passend deksel op de pan. Ga nooit met een

brandende of hete frituurpan lopen.

* Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te

drogen, het kan in brand vliegen.

* Gebruik geen ‘driewegstekkers’, laat

liever een paar extra stopcontacten

aanleggen.

* Rol een kabelhaspel bij gebruik altijd hele-

maal uit! Een gedeeltelijk uitgerolde haspel kan

bij gebruik oververhit raken en in brand vliegen.

* Laat de televisie niet op stand-by stand staan.

In deze stand kan de televisie in brand raken.

* Kaarsen in huis zijn heel gezellig, maar zorg wel dat je

onbrandbare kandelaars gebruikt. Zet kaarsen niet in de buurt

van brandbare objecten en laat geen kaarsen branden wanneer

je de kamer verlaat.



Advies 6:
Heeft u na de brand geen onderko-
men meer, dan kan de Stichting
Spoedhulp, in samenwerking met de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegen-
heidsprojecten (SZW), voor tijdelijke
opvang zorgen. Dit is alleen van toe-
passing als u niet voor vervangende
huisvesting verzekerd bent. Ga daar-
om na of u hiervoor verzekerd bent.
Bent u wel verzekerd voor vervangen-
de huisvesting, dan zorgt Salvage hier
voor.

Inwoners van Den Haag die door een
noodsituatie tijdelijk geen woonruim-
te meer hebben, kunnen worden
geplaatst in noodopvang.
Noodopvang is een tijdelijk verblijf in
een daarvoor aangewezen voorzie-
ning. Alleen gezinnen die vanuit zelf-
standige woonruimte in Den Haag
dakloos worden, kunnen beroep doen
op deze voorziening. Onder gezinnen
wordt verstaan (een-ouder) gezinnen
met kinderen tot 18 jaar.

Advies 7:
Waarschuw het Duinwaterbedrijf,
Eneco en de KPN. Vraag of zij, vanaf
de dag na de brand, voorlopig niet
willen leveren. Geef eventuele
beschadigingen aan leidingen, meters
of telefoontoestellen schriftelijk door.

Advies 8:
Als u de woning blijft gebruiken of
weer mag gebruiken, laat dan eerst
een erkend installateur de gas- en
elektriciteitsleidingen en de daarop
aangesloten apparatuur controleren.
(Een erkend installateur vindt in de
Gouden Gids). De installaties en
apparaten kunnen beschadigd zijn
door hitte en rook. Dit kan gevaar
opleveren zonder dat u dit aan de
buitenkant kunt zien. Let ook op de
centrale verwarmingsinstallatie.

Als de gas- of elektriciteitstoevoer is
afgesloten, moet u contact opnemen
met een erkend installateur. Deze her-
stelt de installatie dan volgens de
voorschriften, waarbij het energiebe-
drijf weer gas of elektriciteit levert.
Bij huurwoningen moet de eigenaar
van de woning dit regelen.

Advies 9:
Controleer of de afvoer van de goot-
steen, de wastafel, de douche, het
bad of het toilet niet is verstopt. Haal
eventueel zelf vuil weg. Waarschuw
een erkend loodgieter als u verstop-
pingen niet zelf kunt verhelpen.

Advies 10:
Probeer, als u gaat opruimen, bran-
dresten zoveel mogelijk in vuilniszak-
ken te verpakken. U kunt deze resten
dan als huisvuil met de vuilniswagen
meegeven. De Dienst Stadsbeheer
haalt op uw verzoek het groot vuil op
dat niet in vuilniszakken past. U kunt
bellen voor een afspraak.

Advies 11:
Tenslotte: gebruik nooit etenswaren
of medicijnen die uit een ruimte
komen waar brand is geweest.
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Brand is een ingrijpende
gebeurtenis. Als het u net is
overkomen zit de schrik er
waarschijnlijk nog flink in. Toch
zult u snel een aantal zaken
moeten regelen.

Hierbij enkele adviezen van de brand-
weer:

Advies 1:
Stel direct de verzekeringsmaatschap-
pij op de hoogte. Als u in een huur-
huis woont, licht dan ook de huisei-
genaar in. In het geval van grotere
calamiteiten schakelt de brandweer
Salvage in.

Wat is Salvage?
De Salvage-coördinator komt om u te
assisteren en om in overleg met u de
eerste opvang en noodzakelijke voor-
zieningen te regelen. 
De Salvage-coördinator zal in overleg
met u maatregelen nemen om te red-
den wat er nog te redden valt. Dit
gebeurt om te voorkomen dat de
schade onnodig groter wordt door
bijvoorbeeld rook, roet, water of
eventueel chloorgas.
De Salvage-coördinator is een des-
kundige die hulp verleent en advies
geeft namens de gezamenlijke brand-
verzekeraars. De Salvage-coördinator
is een deskundige die hulp verleent
en advies geeft namens de gezamen-
lijke brandverzekeraars. De Salvage-
coördinator komt zo snel mogelijk
naar u toe. Onder normale omstan-
digheden is hij of zij uiterlijk binnen
een uur na oproep door de brand-
weer bij u.
De Salvage-coördinator kan zich altijd
legitimeren.
De kosten van de komst van de
Salvage-coördinator en de werkzaam-

heden die in zijn of haar opdracht
worden uitgevoerd, komen voor reke-
ning van uw verzekeringsmaatschap-
pij.
Geef de Salvage-coördinator daarom,
indien mogelijk, gegevens zoals de
naam van uw verzekeringsmaatschap-
pij(en) en/of uw assurantietussen-
persoon en uw polisnummer.
Hebt u deze gegevens niet direct bij
de hand, geef ze dan zodra u ze hebt
alsnog door. Ook als de gegevens
niet compleet zijn.

Advies 2:
Als de brandweer de woning heeft
vrijgegeven, kunt u het beste alle
zwaar beschadigde goederen laten
liggen. Dit maakt de schaderegeling
gemakkelijker.

Advies 3:
Verwijder, indien mogelijk alle onbe-
schadigde of licht beschadigde goe-
deren. Of sla ze zodanig op, dat ver-
dere beschadiging wordt voorkomen.
Dit kan van belang zijn voor de verze-
kering. Vergeet niet (indien mogelijk)
uw koelkast en/of vriezer leeg te
halen.

Advies 4:
Maak een lijst van spullen die door de
brand verloren zijn gegaan of bescha-
digd zijn en vermeldt daarbij de
nieuwwaarde. Een goed hulpmiddel
is de inventarislijst die u bij uw verze-
keringsmaatschappij kunt krijgen.
Bespreek deze opgave met uw verze-
keringmaatschappij.

Advies 5:
Wanner u na de brand uw huis niet
meer in mag, zorg er dan voor dat de
woning goed wordt afgesloten.
Timmer desnoods zelf de ramen en
deuren dicht. U voorkomt daarmee
ongewenst bezoek.

Als u de woning blijft
gebruiken of weer
mag gebruiken, laat
dan eerst een erkend
installateur de gas- en
elektriciteitsleidingen
en de daarop aan-
gesloten apparatuur
controleren



Belangrijke telefoonnummers

(0900) 88 44 Politie 

(070) 384 38 00 Duinwaterbedijf Zuid-Holland

(0800) 04 02 PTT-Telecom

(070) 353 20 00 Dienst Stadsbeheer

(070) 353 20 00 Dienst Sociale Zaken gemeente Den Haag

(0800) 00 62 Eneco Klantenservice

(0800) 00 72 Eneco Storingsdienst (24-uurs dienst)

(055) 577 50 77 Salvage

(049) 755 60 02 Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)
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