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brandveiligheidstips
1. Zorg voor een goede toegang voor hulpdiensten

Sommige bedrijven zijn zo goed afgeschermd dat ze bij een calamiteit moeilijk toegankelijk
zijn. Sleutelbuizen kunnen dit verbeteren. Meer informatie kunt u verkrijgen via het algemene
nummer: 088-229 9999, waarna u vervolgens kunt vragen naar het cluster planvorming.

2. Zorg voor goede gegevensoverdracht bij een calamiteit
Zorg ervoor dat als de brandweer ter plaatse komt, u hen een plattegrond en
informatie kunt verschaffen over aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, situering
van de gasafsluiter en dergelijke.

3. Houd waterwinplaatsen vrij

Zorg ervoor dat brandkranen en sloten in en rondom uw bedrijf altijd te bereiken zijn voor de
brandweer.

4. Zorg voor zichtbare huisnummers

Vaak zijn op bedrijfspanden de huisnummers niet goed zichtbaar of overheersen de loodsnummers. Zorg voor een goede huisnummering van uw pand.

5. Keur elektrische installaties

Elektra is regelmatig de oorzaak van een beginnende brand. Een NEN 3140
keuring geeft inzicht in de toestand van de elektrische installatie en losse apparaten. Soms is
deze keuring ook verplicht gesteld door de verzekeraar, zie hiervoor uw verzekeringspolis.

6. Handblusmiddel bij dakdekkerswerkzaamheden

Dakdekkerswerkzaamheden zijn een veel voorkomende oorzaak van brand. Houd tijdens
dakdekkerswerkzaamheden een handblusmiddel bij de hand en zorg voor toezicht. Ook in de
eerste uren nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

7. Toezicht bij laswerkzaamheden

Houd toezicht op laswerkzaamheden. Ook in de eerste uren nadat de werkzaamheden zijn
afgerond.

8. Rol kabelhaspels geheel af

Rol kabelhaspels tijdens gebruik geheel af om te voorkomen dat de kabels oververhit raken
en brand veroorzaken.

9. Houd vluchtroutes vrij

Houd vluchtroutes altijd vrij van obstakels. Plaats eventueel stickers of zorg voor
belijning op de grond.

10. Draag zorg voor veilige drukslangen bij gasflessen
Gebruik alleen goedgekeurde drukslangen niet langer dan 10 meter.
Vernieuw de slangen ten minste om de 5 jaar.
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