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VOOR JE VEILIGHEID 
 
. Hou het gebouw ordelijk en net: 

Rondslingerend materiaal kan een snelle uitbreiding 
van brand veroorzaken. 

 
. Hou (brand) deuren altijd gesloten. 

Klem de deuren met brandsticker nooit open met 
een spie: in geval van brand gaan ze de verspreiding 
van rook en vuur tegen. 

 
. Wees voorzichtig met elektriciteit: 

‘ Gebruik altijd materiaal met CE-keurmerk. 
‘ Voorkom overbelasting van de kringen, sluit één 
toestel of contactdoos aan per stopcontact. 
‘ Gebruik geen apparaten met hoog verbruik (elektri-
sche vuurtjes, oven, …) op stopcontacten die daar 
niet voor voorzien zijn. 
‘ Voorkom kortsluiting: gebruik geen beschadigde 
stekkers, snoeren en apparaten. 
‘ Leg nooit elektrische draden onder een tapijt of los 
over de vloer. 
‘ Elektriciteit en vocht gaan niet samen: gebruik geen 
elektrische toestellen in de omgeving van wastafel of 
douche. 

 
. Bekijk zorgvuldig de evacuatieplannen van 
het gebouw: 

‘ Ga na waar zich de brandmeldknoppen en de 
blusmiddelen bevinden. 
‘ Hou de aangeduide evacuatieroutes steeds vrij. 
‘ Bekijk op voorhand de brandblussers. Zo weet je 
hoe ze werken. 
‘ Verken de evacuatiewegen en (nood)uitgangen van 
je gebouw. Hou er rekening mee dat je een gang of 
trapzaal die met rook gevuld is niet kan gebruiken. 
Indien (nood)uitgangen bij brand niet meer te berei-
ken zijn, ga je best naar een kamer aan de straat-
kant om vanuit het raam om hulp te roepen. Kamers 
aan de straatkant zijn bereikbaar voor de brandweer. 

 
. Wees alert voor storingen in de installatie voor 
branddetectie: 

‘ Test maandelijks de autonome rookmelder in je 
kamer door de testknop in te drukken. 
‘ Maak geen misbruik van de brandmeldknoppen. 
Deze installatie wordt nagekeken door een externe 
firma. 

 
> Breng Br(ik op de hoogte van ieder 
brandalarm (vals of niet), en van iedere wij-
ziging die je aan de installatie aanbrengt. 

 

IN GEVAL VAN BRAND 
 
> JE ONTDEKT EEN BRAND 

1. Sla alarm 
 Roep: BRAND! BRAND! 
 Zo waarschuw je de medebewoners en roep je extra hulp. 
2. Waarschuw de hulpdiensten: bel 112 
 Zeg je naam, adres, verdieping, kamernummer, 
 en de reden van je oproep. 
3. Start de evacuatie 
 Druk op de dichtstbijzijnde brandmeldknop. 
4. Doe één poging om te blussen 
 Gebruik een gepast blusmiddel. 
 Giet NOOIT water op een brandende vetstof. 
 à Als het vuur is geblust 
   ‘ Wacht ter plaatse op de hulpdiensten. 
 à Als het vuur niet is geblust 
   ‘ Verlaat ook zelf onmiddellijk het gebouw. 

 
 
 
> JE HOORT HET BRANDALARM: 
         EVACUEER ONMIDDELLIJK! 

1. Verlaat je kamer 
Sluit de ramen. 
Schakel elektrische toestellen uit. Laat de lichten branden. 
Neem jas, portefeuille, handtas en GSM mee. 
Doe je kamerdeur dicht. 

2. Verlaat het gebouw 
Gebruik de dichtstbijzijnde uitgang, of de nooduitgang. 
Gebruik nooit de lift. 
Doe alle ramen en deuren die je tegenkomt dicht. 

3. Begeef je naar de verzamelplaats 
Dit is het voetpad aan de overkant van de straat, op een 
veilige afstand van het gebouw. 

 Hou de doorgang vrij voor de hulpdiensten. 
Wacht op de verzamelplaats op verdere instructies. Blijf 
ter beschikking van de hulpdiensten om de nodige infor-
matie te verstrekken. 

 Ga nooit het gebouw terug binnen! 
 
 
 
> JE HOORT HET ALARM VAN EEN AUTONOME 
ROOKMELDER IN EEN KAMER 

1. Hoor je een kort signaal met lange tussenpozen: 
De rookmelder geeft een signaal dat de batterij vervangen 
moet worden. Breng Br(ik hiervan op de hoogte. 

 
2. Bij accidentele activatie: 
 ‘ Ventileer de kamer voldoende. 
 ‘ Druk stilte-knop van de rookmelder in. 
 ‘ Krijg je de rookmelder niet stil, verwittig Br(ik. 
 
3. Alarm zonder zichtbare rook of vuur en kamer 
is op slot 

‘ Bonk op de kamerdeur om eventuele slapende bewoners 
te wekken. 
‘ Indien geen gehoor, verwittig de hulpdiensten (bel 112) 
en Br(ik, en vraag om de kamer te openen. 
‘ Blijf ter plaatse en blijf controleren op rook en vuur. 


