
Voorkom gevaarlijke 
situaties met deze 
brandpreventietips!

1. Maak een risicoanalyse 

Een risicoanalyse zorgt voor een duidelijk overzicht van alle aanwezige risico’s. Door deze analyse 
kunnen er passende maatregelen genomen worden. 

2. Schaf een brandmeldsysteem aan

Door middel van een brandmeldsysteem kan brand vroegtijdig gesignaleerd worden en kan direct actie 
ondernomen worden.

3. Zorg voor voldoende en de juiste brandbestrijdingsmiddelen 

Tot het moment dat de hulpdiensten er zijn staat u er alleen voor. Met voldoende en de juiste 
brandbestrijdingsmiddelen kunt u bij een beginnende brand direct actie ondernemen. 

4. Onderhoudt uw systemen 

Zorg voor voldoende controle en onderhoud op uw brandbeveiligings-systemen. Hierdoor verzekerd u 
uzelf van goed functionerende systemen op de momenten dat u ze nodig heeft. 

5. Gevaarlijke stoffen 

ga zorgvuldig om met (snel) ontvlambare stoffen. Zorg voor een veilige manier van opslaan, 
voldoende frisse lucht en houdt warmte bronnen uit de buurt van deze stoffen. 

Meer tips lezen?
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6. Test uw rookmelder 

Door op de testknop van uw rookmelder te drukken weet u welk geluid de rookmelder maakt. Tevens 
test u hiermee ook de werking van de melder. 

7. Spreek verzamelpunten af 

Zorg voor duidelijke verzamelpunten die op een veilige en snelle manier te bereiken zijn. Zorg ervoor dat 
alle aanwezige van deze plek op de hoogte zijn. Hierdoor is in geval van nood eenvoudiger te controleren 
of iedereen veilig is. 

8. Maak gebruik van compartimentering 

Door compartimentering wordt een gebouw in brandcompartimenten ingedeeld met als doel de brand te 
beperken tot het getroffen deel. 

9. Maak een vluchtroute 

Zorg voor een duidelijke en snelle vluchtroutes. Zodra er zich een noodsituatie voordoet weten alle 
aanwezig hoe ze snel en veilig het pand kunnen verlaten. 

10. Laat uw huisnummer zien 

wanneer uw huisnummer niet goed zichtbaar is vanaf de openbare weg kan de brandweer kostbare tijd 
verliezen in geval van nood. Zorg ervoor dat uw huisnummer niet geblokkeerd wordt door obstakels en 
ook ’s nachts goed zichtbaar is. Tevens is het duidelijk zichtbaar houden van uw huisnummer wettelijk 
verplicht. 

11. Maak gebruik van uw buren

Maak afspraken met uw buren over alarmering tijdens brand maar ook voor hulp in gevallen 
met minder valide personen. 
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12. Niet stand-by

Laat apparaten nooit voor een lange periode op stand-by achter. Door uw apparaten volledig af te 
sluiten voorkomt u doorbranding en verspilt u minder energie. 

13. Reinig de afzuigkap 

In het filter van een afzuigkap blijven vaak brandbare vetresten en andere brandbare stoffen 
achter. Reinig het filter van uw afzuigkap met regelmaat zodat de kans op brandbare stoffen wordt 
verminderd. 

14. Vlam in de pan 

Blus een vloeistof die vlam vat nooit met water. Dit heeft een versterkend effect en resulteert in een 
steekvlam. Sluit in deze gevallen de toevoer van de brandstof of zuurstof af. 

15. Blijf kalm 

Mocht er toch brand uitbreken, blijf dan ten alle tijden kalm. Houdt ramen gesloten en sluit de deuren 
achter u. Blijf zo laag mogelijk bij de grond wanneer er sprake is van rookontwikkeling.  

Vrijblijvend advies
Wilt u meer weten over onze brandpreventie voor uw bedrijf, een vraag stellen of 
een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact met ons op via telefoon:  
0487-513666 of per e-mail naar info@htr-securitysystems.nl


