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CHECKLIST BRANDVEILIGHEID STUDENTENHUISVESTING 

 

Thuis algemeen ja nee 

1 Kan de brandweer uw huisnummer goed zien, ook in het donker?     

  Zo kan de brandweer zien of het adres juist is.      

2 Is uw deur van binnenuit te openen zonder sleutels?     

  Als u hier geen sleutels voor nodig heeft, kunnen ze ook niet zoek raken.     

3 Kunt u het huis snel verlaten, mocht dit nodig zijn?     

  Kies een vaste opbergplaats voor sleutels en laat ze niet in het slot zitten... Inbrekers!!     

4 Zijn de verkeersruimten zoals de gang vrij van rommel en andere spullen zoals fietsen?      

  Dit kan hinderlijk zijn indien u moet vluchten bij brand. Tevens kan de brandweer dan slecht binnen komen.      

5 Is de hoofdafsluiter van het gas makkelijk bereikbaar?     

  In geval van brand of gaslekkage dient de hoofdafsluiter snel te worden afgesloten.      

6 Zijn de zekeringen in de meterkast in orde?     

  In geval van regelmatige kortsluiting, is het van belang dat dit euvel wordt verholpen.      

7 Is de stroomvoorziening in huis voorzien van een beveiliging met aardlekschakelaar?     

  De aardlekschakelaar biedt bescherming na kortsluiting.     

8 In geval er in uw complex een lift aanwezig is, is er noodverlichting in de liftkooi?      

  Noodverlichting dient in een lift  aanwezig te zijn, bij storing binnen 15 seconden geactiveerd te worden en dit 60 minuten te bijven.       

9 Zijn uw wanden, vloeren en plafonds van brand- en rookveilige materialen gemaakt?     

  Materialen als zachtboard en kunststof kunnen bij brand (giftige) rook veroorzaken. Tevens kunnen zij verspreiding van brand versnellen.      

10 Is er in uw studentencomplex sprake van rookmelder(s) in elke besloten verkeersruimte vanaf uw deur naar de hoofdtoegang?     

  Rookmelders zijn verplicht in een studentencomplex in de vluchtroute Een brandmeldinstallatie is niet verplicht in een standaardsituatie.      

11 Is in uw huis een vluchtplan met tekening aanwezig?     

  Bedenk hoe u het huis zo snel mogelijk kunt verlaten in geval van een calamiteit.      

12 Zijn er meerdere vluchtroutes aanwezig?     

  In geval van een (door brand) geblokkeerde vluchtroute kunt u een tweede vluchtroute nemen.      

13 Zijn wanden en vloeren tussen studentenkamers onderling vrij van gaten of scheuren? (denk ook aan doorvoeringen in PVC buizen)     

  Deze wanden en vloeren dienen 30 minuten weerstand te bieden tegen branddoorslag en een begrenzing vormen bij  eventuele brand.     

14 Zijn de deuren die de afzonderlijke kamers en overige verblijfsruimten van de verkeersruimten scheiden voldoende brandwerend?     

  De brandwerendheid tussen kamers en gangen dient doorgaans 20 minuten te zijn. Boardkarton deuren halen dit sowieso niet.      

15 Zijn de deuren naar een trappenhuis makkelijk te openen en draaien ze in de vluchtrichting?     

  De deur naar een trappenhuis dient makkelijk te openen te zijn en te draaien in de vluchtrichting.      

Bergruimte ja nee 

16 Heeft u koolmonoxidemelders hangen bij cv en/of geiser?     

  Deze dient geplaatst te worden op 1,5m hoogte en op 2m van de verbrandingshaard. Dit voorkomt loos alarm.     

17 De ruimte rond uw cv-ketel dient vrij te zijn van brandbare materialen en spullen.     

  brandbare materialen versnellen een brand. Gebruik de cv ruimte niet als opslagruimte.     

18 Maakt u of iemand anders regelmatig het filter van de wasdroger stofvrij?     

  Bij het drogen van was komt warmte vrij en komt veel stof in de filters. De combinatie hiervan kan op de lange duur brand veroorzaken     

19 Zijn de kraan en slang en de aansluitingen naar de wasmachine in orde?     

  Barstjes kunnen scheuren worden die waterschade veroorzaken.      

Slaapkamer ja nee 

20 Heeft u een elektrische deken en wordt deze gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing?     

  Het gevaar van kortsluiting of oververhitting ligt op de loer dus gebruik ze op de juiste wijze.      

21 Heeft u rookmelders hangen in de buurt van slaapkamers en gang?     

  Vroegtijdig signaleren van brand redt levens! Tijdens de slaap ruik je niets maar staan je oren op standby.     

22 Wordt enkel in de woonkamer gerookt?     

  In slaap vallen met een brandende sigaret gebeurt vaker dan u denkt.      
 

    



 

 

Keuken ja nee 

23 Is de slang naar het gasfornuis in goede staat?     

  Houd de slang buiten de warmtezone van de gaspitten. Controleer op barstjes en scheurtjes d.m.v. zeepsop.     

24 Staat het kooktoestel op voldoende afstand van brandbare zaken?     

  Houd brandbare dingen uit de buurt van het kooktoestel. Hang gordijnen, theedoeken of handdoeken op veilige afstand.      

25 Weet u wat te doen bij een geval van "vlam in de pan"?     

  

Pak het deksel, breng het schuin naar de pan en kantel het bovenop de pan (heeft voorkeur boven een blusdeken). Zet fornuis en afzuigkap uit, laat de pan 

staan.     

26 Staat het fornuis uit als u weg loopt?     

  Pannen niet op het vuur laten staan als je weg gaat. Vuur zie je niet altijd als de pan op het fornuis blijft staan.      

27 Worden de afzuigkap en het filter regelmatig gecontroleerd?     

  Als het filter te lang in de afzuigkap zit kan er te veel vet in het filter komen. Dit kan dan weer vlam vatten. Vervang het filter bijtijds.      

28 Worden cv-ketel en geiser periodiek gekeurd en gereinigd?     

  

Bij een slecht werkende ketel of geiser kan door onvolledige verbranding het gevaarlijke koolmonoxide vrijkomen. Blauwe vlam duidt op volledige 

verbranding.     

29 Hoeveel licht ontvlambare vloeistoffen heeft u in huis, minder dan 5 liter? Denk aan wasbenzine of spiritus.     

  Meer dan 5 liter hiervan betekent een verhoogd risico.      

30 Heeft u gasflessen in huis en zo ja, is de inhoud hiervan minder dan 110 liter?     

  Bij elkaar opgeteld mag u niet meer dan 110 liter gas in huis hebben.       

31 In geval van aanwezige gasflessen: Worden deze op een goed geventileerde en koele plek bewaard?     

  Rechtop bewaren, niet in een kelder aangezien gassen vaak zwaarder zijn dan lucht.      

32 Sluit u uw stekkerdozen op veilige wijze aan?     

  Teveel stekkerdozen op één contactpunt leidt tot overbelasting en wellicht brand.      

33 Gebruikt u uw elektrische snoeren veilig?     

  Losse snoeren regelmatig controleren op beschadigingen. Leg snoeren niet onder een tapijt en rol haspels altijd helemaal uit.      

34 Schakelt u de TV altijd helemaal uit als u weggaat of 's nachts?     

  Branden worden dikwijls veroorzaakt door een TV in standby stand. Tevens is het zuiniger om de TV helemaal uit te zetten.     

35 Is uw TV aan de bovenzijde vrij van kranten, bloemen of andere dingen?     

  Water en elektra gaan niet samen, bovendien kan hierdoor de TV zijn warmte niet kwijtraken.      

36 Trekt u bij onweer en als u lang van huis bent, de stekkers van elektrische apparaten uit de stopcontacten?     

  Blikseminslag kan kortsluiting en brand veroorzaken. Dit kan op deze wijze makkelijk voorkomen worden.      

37 Heeft u een schoorsteen en wordt deze regelmatig gecontroleerd en geveegd?     

  Jaarlijks vegen verdient aanbeveling om een schoorsteenbrand te voorkomen.      

38 In geval een open haard aanwezig is, brandt u deze wel veilig aan?     

  Gebruik voor het aanmaken geen spiritus of wasbenzine. Gebruik een vonkenscherm om vonken tegen te houden.      

39 Gebruikt u thuis onbrandbare kaarsenstanders?     

  Gebruik onbrandbare kaarsenstanders en blaas kaarsen uit indien u de ruimte verlaat.      

40 Gebruikt u de eventueel aanwezige asbakken op een veilige manier?     

  gebruik onbrandbare asbakken. Leeg ze niet te snel na een sigaret maar laat ze ook niet te vol worden.      

Uitslag     

  Hoeveel vragen heeft u met ‘nee’ beantwoord?     

0 Uitstekend! In uw huis zijn voldoende maatregelen genomen ter voorkoming van brand en het beperken van eventuele gevolgen hiervan.   ++  ++ 

1-4 U heeft een aantal punten geconstateerd die voor verbetering vatbaar zijn. Wees alert hierop.   +   - 

5-> De brandveiligheid in uw woning kan en moet verbeterd worden! Zoek bij 5 of meer punten die u niet zelf kunt verhelpen contact met uw verhuurder.   - -   - - 

  BIJ BRAND? Bel 112     

- Vertel uw naam en adres aan de brandweer     

- Sluit ramen, deuren en alarmeer en ontruim uw huis. Maak hiervoor van tevoren een vluchtplan en spreek een verzamelplaats af.      

- Heeft u rook geïnhaleerd? Laat u dan onderzoeken bij het ziekenhuis.      

- Blijft u bij rookontwikkeling laag bij de grond, aangezien daar het langst frisse lucht blijft.      

- Voel of een deurklink warm is, alvorens u een deur wilt openen. Bij opening van de deur kan door de verse zuurstof een steekvlam ontstaan.     

- Als u niet naar buiten kunt, ga dan naar een kamer a/d straatzijde. Leg een (nat) kleed tegen de spleet onder de deur tegen de rook. Open het raam, roep hulp.     

- Probeer zelf te blussen indien mogelijk maar neem geen risico's. Hang een tuinslang of een brandblusser op een slimme plek.      

- Vertel de brandweer de aard en plek van de brand. Vertel dan of er nog mensen of dieren binnen zijn.     

- Indien iemand persoonlijk brand, leg hem neer. Rol hem over de grond, doof het vuur met een wollen jas of deken. Douche hem lauw, ga naar het ziekenhuis.      

   


