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Brandpreventie
Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is

er alleen materiële schade. Maar helaas vallen ieder jaar ook honderden gewonden en

tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huurhuis

brandveiliger te maken, of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.

Deze checklist helpt hierbij. U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee

redden.

Laat u niet door brand verrassen, neem tijdig voorzorgsmaatregelen.

 Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten? Kies voor uw sleutels dicht bij de deur een

vaste en veilige opbergplaats waar u snel bij kunt.

 Wordt uw cv-ketel regelmatig gecontroleerd? Apparaten en installaties zoals cv, geiser,

mechanische ventilatie en afzuigkap (filter) moeten regelmatig worden gecontroleerd en

schoongemaakt.

 Bergt u licht ontvlambare vloeistoffen, zoals spiritus en benzine, op in een goed

geventileerde ruimte? Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico. Bewaar

deze daarom in een goed geventileerde ruimte, zoals een schuur, garage of berging.

 Maakt u het filter en de luchtafvoerslang van de wasdroger na ieder gebruik stofvrij?

Het drogen van was veroorzaakt veel pluizen. Dit kan brand veroorzaken. Maak na iedere

droogbeurt het filter schoon en maak regelmatig met een stofzuiger de ruimte rond de

opening van de droger stofvrij.

 Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare dingen? Houd brandbare

dingen zoals gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van het kooktoestel. Deze kunnen

gemakkelijk vlam vatten.

 Gaat u veilig om met stekkerdozen? Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde stekkerdozen

en verbind deze niet zomaar onderling met elkaar. Als u te veel stekkerdozen aansluit op één

groep, kan er overbelasting ontstaan met brand als gevolg.

 Laadt u mobiele apparaten alleen op als u er bij bent en wakker bent? Laad de accu van

mobiele apparaten, zoals telefoons, laptops, tablets en scootmobielen, alleen op als u er bij

bent en wakker bent. Gebruik voor het opladen alleen de originele lader en haal de stekker uit

het stopcontact wanneer de accu vol is. Door een batterij of accu kan er kortsluiting in het

apparaat ontstaan.

 Hangen er rookmelders in de buurt van de slaapkamers en in de gang? Rookmelders

helpen een brand tijdig ontdekken en zijn in ieder huis een must! Als u slaapt dan ruikt u niets,

maar u hoort een rookmelder wel. Plaats dus altijd rookmelders in huis.

 Sluit u altijd de slaapkamerdeur en andere binnendeuren als u gaat slapen? Uit

onderzoek is gebleken dat een dichte slaapkamerdeur de tijd om te vluchten aanzienlijk

verlengt, wanneer er buiten uw slaapkamer brand uitbreekt. Sluit dus altijd de binnendeuren in

huis als u gaat slapen.

 Kijk voor meer informatie over brandveiligheid op www.brandweer.nl
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Wilt u meer weten ?

Wellicht heeft u na het lezen van deze 

brochure nog vragen. 

De medewerkers van Patrimonium 

helpen u graag verder.

Christelijke Woonstichting Patrimonium

Richel 4

8321 RX Urk

telefoon: 0527 681705

email: info@patrimoniumurk.nl

website: www.patrimoniumurk.nl
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