Brandveiligheid
tijdens
de feest
dagen
HOE BRANDVEILIG
VIERT U KERST?

Kennemerland

Versiering
Het is een goed gebruik om rond de
feestdagen de werkomgeving, net als
thuis, sfeervol aan te kleden.
Doe dit op een veilige manier, versiering
mag geen brandgevaar opleveren.
Alle versieringen moeten uit moeilijk
brandbare materialen zijn vervaardigd,
vraag hier bij aanschaf naar. De
versiering langs en aan de plafonds
moet minimaal 2,5 meter boven de vloer
te hangen en mag uitsluitend ophangen
worden met behulp van ijzerdraad
(minimaal 0,5 mm dik). Zorg ervoor dat
versiering niet in aanraking kan komen
met verlichting en andere apparaten die
warm kunnen worden.
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Probeer kerstlampjes eerst uit door ze
voor het ophangen
korte tijd te laten
branden
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Brand geen echte
kaarsen. Toch
doen? Dan in een
stevige houder op
vlakke ondergrond.

Tips voor
de vakantieperiode
Plaats containers rond de jaarwisseling in
een afgesloten ruimte. Is dit niet mogelijk
dan minimaal 10 meter van de gevel
plaatsen. Containers die buiten staan
moeten vast staan met een ketting om
verplaatsing tegen te gaan.
Alle andere brandbare buitenopslag dient
ruim voor de vakantie te zijn verwijderd.
Is uw inpandige brievenbus niet van
metaal blokker dan de klep van de
brievenbus. Zorg dat alle ramen, deuren
en bovenlichten goed zijn afgesloten.
Sluit eventuele hekwerken goed af om
ongewenste bezoekers te weren.

Nooduit
gangen
Vluchtroutes en nooduitgangen
dienen vrij van obstakels te zijn, dit
geldt voor de gehele route, dus tot
aan de openbare weg.
De deuren van de nooduitgangen
mogen niet op slot zijn en moeten van
binnenuit direct te openen zijn zonder
gebruik te maken van sleutels. Zorg
voor werkende en goed aangegeven
vluchtwegaanduiding. Noodverlichting
mag niet worden belemmerd door
versiering

Zorg voor
goedgekeurde
brandslanghaspel
en blustoestellen.

Contact
Meer informatie over brandveiligheid
kunt u vinden op:
www.brandweerkennemerland.nl
Heeft u een vraag over brandpreventie?
Email: brandpreventie@vrk.nl
Telefoon: 023 - 567 40 02

10 brand-

veiligheidtips
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Kunstkerstboom

2

Kerstboomverlichting

Een echte boom is erg brandbaar. Kies daarom bijvoorkeur voor een kunststof kerstboom die
gemaakt is van een type kunststof welke niet makkelijk in brand gaat.
Verlichting in de boom is mooi, maar alleen veilig als u elektrische verlichting met het KEMAkeur
gebruikt. Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen.
Als het lampje vervangbaar is kies dan het juiste vermogen.
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Versiering
Alle versieringen moeten uit moeilijk brandbare materialen zijn vervaardigd. U dient bij uw
leverancier nadrukkelijk te vragen naar artikelen met een brandvertragende kwaliteit
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Verlengsnoer
Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zodanig neer dat niemand er over kan
struikelen. Langs vluchtroutes de snoeren afplakken. Rol kabelhaspels altijd helemaal af
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Warmte
Versieringen mogen niet in aanraking komen met verlichting en andere apparaten, die warm
kunnen worden.
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Ontruimen
U hebt de zorg voor uw personeel, leerlingen of bezoekers, daaronder valt nadrukkelijk ook hun
veiligheid. Het is belangrijk dat personeel weet hoe te handelen bij een ontruiming.
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Nooduitgang
Plaats een kerstboom (ook een onbrandbare!) zo dat hij de (nood)uitgang niet verspert,
ook niet als hij is omgevallen.
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Blusmiddelen
Brandslanghaspel en draagbare blustoestellen moeten gekeurd en altijd bereikbaar zijn. Uw
personeel weet waar de brandblusmiddelen zich bevinden en hoe te handelen bij brand.
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Elektrische apparaten
Zet computers, printers en overige elektrische apparaten uit. Laat niet op de wachtstand staan.

10 Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk in een gebouw, zonder speciale vergunning, is niet toegestaan. Maak
binnenshuis geen gebruik van “binnenvuurwerk”, dus geen spuiters, sterretjes en dergelijke.
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