
 

SAFETY INSTRUCTIONS 
 

Brik – Student in Brussel 
Zavelput 20 – 1000 Brussel 
tel                 02 211 05 40 
out of office hours 
                     0498 75 43 36 
e-mail           welkom @ brik.be 

 

 

FOR YOUR SAFETY 
 
. Keep the whole building neat and clean. 

A fire may rapidly expand in messy spaces. 
 
. Keep the (fire) doors closed at all times. 

Make sure that the doors with a fire sticker can close 
at any time. Do not block them: in case of fire, they 
prevent the spreading of smoke and fire. 

 
. Be careful with electricity. 

‘ Always use equipment with the CE marking. 
‘ In order to avoid overloaded circuits, connect only 
one device or socket per socket piece. 
‘ Do not use devices with high consumption (electric 
heaters, furnace, ...) in combination with sockets that 
are not appropriate. 
‘ Avoid short circuit: don’t use damaged devices or 
ropes. 
‘ Electricity and moisture do not go hand in hand: do 
not use electric devices near a sink or shower. 

 
. Look carefully at the evacuation plans of the 
building. 

‘ Check where the extinguishing agents and fire de-
tection buttons are located. 
‘ Keep the evacuation routes free at all times. 
‘ Discover the fire extinguishers in advance, just to 
know how they work. 
‘ Explore the evacuation routes and (emergency) ex-
its of your building. You can not use a corridor or a 
staircase, which is filled with smoke. When it is not 
possible to reach the (emergency) exits in case of 
fire, you need to go to a room at the front side of the 
building. These rooms are accessible for firefighters. 

 
. Beware of disturbances in the fire detection 
installation: 

‘ Check the autonomous smoke detector in your 
room on a monthly basis by pressing the control but-
ton. 
‘ Do not abuse the fire detection buttons. This instal-
lation is checked by an external firm 

 
 

> Keep Brik informed of 
each fire alarm, 
and every change or modification in the 
installation. 

   If something happens, 
we’ll quickly arrange the installation. 

IN CASE OF FIRE 
 
> YOU DISCOVER A FIRE 

1. Start to alarm 
 Call: FIRE! FIRE! 
 This way, you inform your roommates for extra help. 
2. Inform the emergency services: call 112 
 Tell your name, address, floor, room number 

and the reason for your call. 
3. Start the evacuation 
 Press the button of the closest fire detection device. 
4. Attempt to extinguish the fire one time 
 Use a suitable extinguishing agent. 
 NEVER pour water on a fire of grease. 
 à Once the fire is out 
   ‘ Wait for the emergency services on-site. 
 à If the fire is not out 
   ‘ Immediately leave the building yourself too. 

 
 
> YOU HEAR THE FIRE ALARM: 
         EVACUATE IMMEDIATELY! 

1. Exit your room 
Close the windows. 
Unplug electrical appliances. Let the light burn. 
Take your coat, your wallet, your purse or bag and your 
mobile phone. 
Close your bedroom door. 

2. Leave the building 
Use the nearest exit or the emergency exit. 
Never use the elevator. 
Close all windows and doors that you encounter. 

3. Go to the gathering place 
This is the trail through the street, at a safe distance from 
the building. 
Allow free passage to the emergency services. 
Wait for further instructions at the gathering place. Remain 
available for the emergency services in order to give them 
the necessary information they need. 
Never return back to the building! 

 
 
> YOU HEAR THE ALARM 
OF AN AUTONOMOUS FIRE ALARM IN A ROOM 

1. You hear a short signal with long intervals: 
The smoke detector emits a signal when the battery needs 
to be replaced. Keep Brik posted. 

 
2. In case of an accidental activation: 
 ' Sufficiently aerate the room. 
 ' Press the silence button of the smoke detector. 
 ' If it is not possible to stop the smoke detector, do not 
hesitate to notify Brik. 
 
3. Fire alarm without visible smoke or fire 
and the room is closed 

' Hit the door of the room in order to wake sleeping resi-
dents (if there are any). 
' When there’s no response, notify the emergency ser-
vices (call 112) and Brik and ask to open the room. 
' Stay on-site and continue to control the possible pres-
ence of smoke and/or fire. 

  

– Nederlands zie ommezijde – 



 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Brik – Student in Brussel 
Zavelput 20 – 1000 Brussel 
tel                 02 211 05 40 
buiten kantooruren 
                     0498 75 43 36 
e-mail           welkom @ brik.be 

 

VOOR JE VEILIGHEID 
 
. Hou het gebouw ordelijk en net. 

Rondslingerend materiaal kan een snelle uitbreiding 
van brand veroorzaken. 

 
. Hou (brand) deuren altijd gesloten. 

Zorg dat de deuren met brandsticker steeds kunnen 
sluiten. Blokkeer ze niet: in geval van brand zorgen 
ze dat rook en vuur zich niet verspreiden. 

 
. 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. 
‘ Elektriciteit en vocht gaan niet samen: gebruik geen 
elektrische toestellen in de omgeving van wastafel of 
douche. 

 
. Bekijk zorgvuldig de evacuatieplannen van 
het gebouw. 

‘ Controleer waar de blusmiddelen en de brandmeld-
knoppen zich 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 is gevuld niet kan gebruiken. 
Indien je bij brand de (nood)uitgangen niet meer kan 
bereiken, ga je best naar een kamer aan de straat-
zijde van het gebouw. Deze kamers zijn bereikbaar 
voor de brandweer. 

 
. Wees alert voor storingen in de installatie voor 
branddetectie: 

‘ Test iedere maand 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 Brik op de hoogte van 

ieder brandalarm (vals of niet), 
& iedere wijziging aan de installatie. 

   Dan brengen we de installatie snel weer in orde. 

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. 
Sluit alle ramen en deuren die je tegenkomt. 

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 Brik 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 Brik. 
 
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 Brik, en vraag om de kamer te openen. 
‘ Blijf ter plaatse en blijf controleren op rook en vuur. 

– English please turn over – 


