Brandveiligheid
Brand. Iets waar we liever niet aan denken.
Met een paar maatregelen kun je brand tijdig signaleren.

1 Heeft u één (of meerdere) rookmelder(s) in huis hangen?
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Door badgeyser verhuurder gemonteerd.
Belangrijk is zeker als je ouder wordt dat er rookmelders in je
huis zijn.
In elke kamer hangt een rookmelder, tevens hangen op
verschillende plekken in het huis koolmonoxide-melders.
Een rookmelder plaatsen alleen als we die gratis krijgen van de
gemeente of andere instantie.
Immers, van VOLTA Limburg hebben we een melder ontvangen
voor gas en koolmonoxide. Dat werkt goed..

2 Stel er breekt brand uit in uw huis, weet u dan welke
vluchtroute u het beste kunt nemen?
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Ik heb drie in en uitgangen ( deuren ) in mijn hoekhuis waaruit ik i.g.v brand kan
ontsnappen, dat hoop ik dan hè.
Over de railing, woon op de tweede etage met noodtrap.
Hangt af van waar het vuur is.
Men weet niet waar de brand uitbreekt. Er zijn risico-omgevingen in huis. Mocht de
brand 's nachts uitbreken is er nog een bijkomend probleem. Hoeveel rook is er, is er al
sprake van een mate van bedwelming, is een echte vuurzee,enz. We wonen in een
bungalow en hebben drie uitgangen.

Uit onderzoek blijkt dat met name senioren het risico van een woningbrand onderschatten en
daardoor geen brandveilige maatregelen zoals het plaatsen van een rookmelder nemen. In welke
mate ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

3 ‘Ik ben nooit voorgelicht over brandpreventie’
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Voorlichting door bepaalde instanties zou zeer welkom zijn. Door
welke????? Er zijn meer opperhoofden dan indianen.
Ook nooit behoefte aan gehad
Ben BHV-er
Voorlichting vindt regelmatig plaats op tv en tijdens open dagen van
brandweer

3.1 Wie zou voor deze voorlichting moeten zorgen?
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Anders, namelijk:




Bij eigen woning de bewoners zelf; bij publieke gebouwen de desbetreffende eigenaar of
gebruiker
Brandweer is i hoidsdrskundig, gemeente moet de organisatie en coördinatie voor haar
rekening nemen
Overheid (2x)

Toelichting


Zie antwoord vorige vraag.

4 Als u een tip mocht geven aan andere huiseigenaren om de brandveiligheid
in huizen te verbeteren, wat zou deze dan zijn?














































Aaanschaf brandmelders
Alleen kaarsen in stevige kandelaars.
Bordjes mbt vluchtwegen en blusmiddelen beter zichtbaar en vluchtplan ophangen
Brandblusser en branddeken in huis halen
Brandblusser, blusdeken aanschaffen
Branddeken, rookmelders, CO-melder, evt. touwladder, ontsnappingsroute
Brandmelders plaatsen
Een gratis check laten uitvoeren
Een rookmelder en een koolmonoxidemelder te plaatsen.
Een uitrolbare vluchttrap
Geen gordijnen vlak bij elektrische apparaten
Geen illegale aftappen van stroom zoals voor hennep, minder verlengdozen aan elkaar koppelen
en ga zo maar verder.
Ik zou het niet weten.
Informeer bij de brandweer
Is afhankelijk van situatie
Koop een brandmelder en slaap nooit op zolder ( gevaarlijkste plek) en bedenk vluchtroutes
Laat n expert eens rondlopen door t huis
Neem een rookmelder
Overbelast de elektriciteit niet, vooral met verlengsnoeren etc.
Paar basisvoorzieningen treffen
Plaats een CO-meter
Rookmelder verplicht en aanwezigheid van blusdeken en brandblussser
Rookmelders en binnendeuren sluiten
Rookmelders overal
Rookmelders plaatsen, koolmonoxidemelder plaatsen
Schaf een brandblussen en ontsnapingsladder aan. Laar alles geregeld nakijken.
Stoppen met roken
Stoppen met roken want waar rook is is vuur.
Tenminste en of meer rookmelders
Tips zijn niet eenvoudig en afhankelijk van de situatie. Enkele goede rook- en kooldioxide melder
helpen al veel.
V
Veel rookmelders en brusspullen aanschaffe
Vluchtroute doornemen
Vluchtweg weten
Voldoende brandmelders
Voorzichtig met de droger en brandmelders natuurlijk en geen oude apparaten aan laten staan
Vraag uw brandverzekering voor tips. Als u ze toepast, krijg je meestal ook nog premiekorting
Ze mogen mij bellen
Zeker rookmelders aanschaffen
Zet als u weg bent uit wat uit kan
Zorg dat er een of meerdere rookmelders in huis aanwezig zijn.
Zorg dat het huis brandveilig is. INVESTEER!
Zorg dat je de bovenverdieping kunt verlaten zonder trap
Zorg dat je naar buiten kunt
Zorg standaard voor brandmelders



Zorg voor voldoende blusmateriaal in huis zoals blusdeken(s),blusapp.(telop gebruiksperiode)

