Tips inzake brandveiligheid
Brand kan ontstaan door menselijk handelen of door defecte apparatuur. Twee op de drie
woningbranden ontstaan door menselijk handelen.
Het volgende kunt u zelf doen om het risico op brand te minimaliseren:
1. Wees voorbereid
Zorg voor rookmelders, een blusdeken, een blusmiddel en zo nodig een brandladder. Plaats
een melder in de keuken en een tweede bij de was- droogcombinatie en CV installatie.
Bespreek met alle huisbewoners hoe te handelen in geval van brand. Zorg er voor dat
iedereen weet waar de blusmiddelen zijn.
2. Huishoudelijke apparatuur
De wasdroger is een van de belangrijkste veroorzakers van brand. Reinig de filters regelmatig
en kijk de gebruiksaanwijzing na op verder noodzakelijk onderhoud.
3. Elektriciteit
-Op een stopcontact 1 stekkerblok aansluiten voor een tv en bijvoorbeeld een lamp. Daar niet
opnieuw een stekkerblok op aansluiten. Apparatuur die veel stroom verbruikt (straalkachel,
frituurpan et cetera) niet met een stekkerblok aansluiten.
-Het is raadzaam om een wasmachine en vaatwasser niet te laten draaien als u niet thuis
bent. Zorg er voor dat de wasmachine en droger zodanig zijn aangesloten dat die niet
gelijktijdig kunnen draaien.
-Haal opladers uit het stopcontact als ze niet gebruikt worden.
-Kabelhaspels volledig afrollen alvorens deze te gebruiken. In opgerolde toestand wordt de
haspel een weerstand en zal de stroom worden omgezet in warmte met mogelijk brand als
gevolg.
4. Rook niet in de slaapkamer.
5. Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
6. Gebruik geen brandbare vloeistoffen in de buurt van brandhaarden. Plaats geen kaarsen bij
gordijnen.
7. Laat de CV ketel regelmatig onderhouden. Laat een schoorsteen voor bijvoorbeeld een open
haard regelmatig vegen.
Als er toch brand uitbreekt:
 Blijf kalm
 Alarmeer huisgenoten
 Houd deuren en ramen dicht (brand heeft zuurstof nodig)
 Verlaat de woning zo snel als mogelijk
 Bel de brandweer (112) als u buiten bent en geef een duidelijke melding van naam en adres
en wacht op de komst van de brandweer.
Een kleine beginnende brand kunt u zelf blussen met een blusdeken of blusmiddel. Besef dat rook
giftige stoffen bevat. Zorg er voor dat u geen rook in ademt en zorg er voor dat u het pand snel kan
verlaten. In geval van een vlam in de pan. Gebruik de blusdeken. Rol deze uit en houd deze tussen u
zelf en de pan zodanig dat u nog net over de deken heen kunt kijken. Handel vervolgens zoals op
plaatje:

Rookmelders redden levens.
Als u slaapt ruikt u niets, ook geen rook. Uw gehoor werkt wel als u slaapt. Daarom is de rookmelder
zo belangrijk. Het scherpe alarm maakt u wakker en geeft u de kans om te vluchten. Controleer de
brandmelders op goede werking met de testknop. Vervang jaarlijks de batterij en zorg er voor dat de
openingen van de melder vrij zijn door met de stofzuiger de stof uit de melder te verwijderen.
Beter is om een combinatie van rook- en koolmonoxidemelder te kopen in geval er ook gasapparaten
in huis zijn.
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