
CONTROLEKAART BIJ BRANDVEILIGHEID  
 
Op deze kaart vindt u aandachtspunten en tips over brandveiligheid. 

 
Hoe voorkomt u brand? 

 Houdt uw apparaten schoon. Vervuilde apparaten zoals een 

broodrooster, frituurpan of afzuigkap vergroten de kans op brand.  

Stof en vuil in combinatie met warmte kan leiden tot brand. 

 Berg lucifers en aanstekers op, waar kinderen er niet bij kunnen. 

Kinderen kopiëren uw gedrag en zien geen gevaar wanneer u 

lucifers gebruikt. 

 Licht ontvlambare vloeistoffen in huis, zoals spiritus en benzine, 

geven een verhoogd risico. Bewaar deze daarom in een goed 

geventileerde ruimte zoals een schuur, garage of berging. 

 Doof al het vuur (kaarsen etc.) als u gaat slapen of van huis gaat. 

 
Wat doet u bij brand? 
Zelfs in ruimtes die u door en door kent, kunt u bij rookontwikkeling uw  
oriëntatie kwijt raken. Houdt u bij brand daarom aan de volgende regels: 

 Blijf rustig. Alleen dan denkt u logisch na. 

 Waarschuw uw huisgenoten. 

 Breng uzelf in veiligheid. 

 Spreek af wie de huisdieren in veiligheid brengt.  
 Vlucht via de snelste route.  
 Blijf laag bij de grond. Rook stijgt omhoog, beneden is meer zicht 

en zuurstof. 

 Gebruik nooit de lift.  
 Bel 112 zodra u veilig bent, vraag naar de brandweer. 

  

Vluchten bij brand 
 Is de vluchtweg over de galerij, gang of portiek geblokkeerd? Ga  

naar uw balkon of een kamer aan de straatkant.  
 Voel eerst aan de deurklink voordat u een deur opent. Is deze 

warm, dan kan er bij opening een steekvlam ontstaan. 

 Bepaal een ontmoetingsplaats buiten waar u elkaar treft. 

 Zorg dat u goed door en uit de woning kunt vluchten, houd deze 
vluchtweg vrij van obstakels en sluit de deur achter u. 

 Kunt u niet vluchten? Blijf dan in uw woning en bel 112. Maak 
kenbaar dat u in de woning aanwezig bent.  

 
Elektriciteit en apparatuur 

 Controleer de elektrische installatie op veiligheid, losse bedrading. 

 Ga veilig om met stekkerdozen. 

 Zet de elektriciteitsapparaten uit in plaats van op stand-by. 

 Maak de filter van de wasdroger na gebruik stofvrij.  
 Haal de stekkers na het opladen van uw telefoon/tablet uit 

stopcontacten. 

 Haal bij onweer en langdurige afwezigheid de stekkers van 

elektrische apparaten uit de stopcontacten. 

 Zorg dat de hoofdschakelaar in de meterkast bereikbaar is. 
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Gasinstallaties 

 Controleer de gasslang van het gasfornuis regelmatig op scheurtjes 
en vervang deze na maximaal vijftien jaar. Zorg ervoor dat de  
slang van een niet ingebouwd gasfornuis buiten de hitte van  
de gaspitten blijft.  

 Houd brandbare dingen zoals gordijnen, keukenpapier, thee- en 

handdoeken uit de buurt van het kooktoestel. Deze kunnen 

makkelijk vlam vatten. 

 Zet het gasfornuis of de kookplaat uit als u weggaat. 

Laat pannen niet op het vuur of de kookplaat staan als u weggaat.  

Er kan bijvoorbeeld vlam in de pan ontstaan wanneer u er niet bij 

bent. 

 Zorg dat de hoofdkraan in de meterkast bereikbaar is. 

 

Tips 

 Spreek een vaste plek af waar de huissleutels ALTIJD liggen en 

bereikbaar zijn. 

 Kleding in brand? Ga liggen en rol over de grond. Doof de 
vlammen met een katoenen of wollen jas of deken en koel (onder 
de douche) met lauw stromend water. Gebruik geen zalfjes, 
verwijder geen kleding, maar ga zo snel mogelijk naar het 
ziekenhuis.  

 Wat moet u doen bij vlam in de pan? 

Als de vlam in de pan slaat, doe dan een deksel op de pan. 

Gebruik nooit water om het vuur te blussen. Schakel ook het 

fornuis of de kookplaat uit. Zet de afzuigkap uit en laat de pan 

minstens een half uur staan om af te koelen. Controleer na een 

half uur of het vuur echt uit is. 

 Controleer of er rookmelders in de woning aanwezig zijn. Zijn deze 

niet aanwezig? Neem dan contact op met Waardwonen,  

026 – 326 30 50. 

 

 


