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Vluchten bij brand
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Rookmelders

3

Vlam in de pan
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Stekkerdozen

Bij brand is snelheid geboden. Zorg dat u deuren snel en makkelijk kunt openmaken van binnenuit
en dat uw huisgenoten weten hoe ze moeten handelen bij brand. Maak een vluchtplan.
Rookmelders redden levens. Als u ligt te slapen wordt u niet wakker van de rook. Koop een
rookmelder en test deze maandelijks.
Gebruik bij vlam in de pan geen water. Schuif een passend deksel van u af over de pan. Zet het vuur
en de afzuigkap uit. Laat de pan een half uurtje staan. Blijf tijdens het koken altijd in de keuken.
Op een stekkerdoos kunt u niet eindeloos apparaten aansluiten, er kan brand ontstaan door
overbelasting. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit.
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Brandveiligheid
begint bij
u zelf

Stand-by TV
Een oudere TV in de slaapstand is een veel voorkomende oorzaak van brand. Zet de TV uit als dat
kan. U kunt ook een TV stand-by killer aanschaffen.
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Sigaretten
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Lucifers en aanstekers
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Koolmonoxidevergiftiging
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Een veilige schoorsteen

Rook nooit in bed. Zorg voor goede asbakken en gooi sigarettenpeuken niet zomaar in de
vuilnisbak. Vraag bij aanschaf van nieuwe meubels naar de brandveiligheid van het materiaal.
Kinderen vinden lucifers en aanstekers interessant. Wees daar alert op en zorg dat ze er niet bij
kunnen.

STUUR DE
ANTWOORDKAART IN!

Koolmonoxidegas is een sluipmoordenaar. Sluit in woningen nooit de luchtaanvoer en –afvoer af.
Want dan komt er geen frisse lucht meer binnen en kan koolmonoxide ontstaan. Laat uw installaties
regelmatig controleren.
Stookt u hout, kolen, gas of olie, laat de schoorsteen dan eens per jaar vegen. Een goede
schoorsteenveger vindt u bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)

10 Elektrische apparaten
In het filter van uw wasdroger blijft stof achter. Stof kan bij hoge temperaturen zorgen voor brand.
Maak daarom het filter van de wasdroger regelmatig schoon.
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Brandveiligheid
voor senioren

Gratis woninginspectie

Zelfstandig wonende senioren zijn vaak
kwetsbaar in geval van brand, omdat de
meeste senioren zelfstandig en alléén wonen.
Bij brand moeten zij zich zonder directe hulp
van huisgenoten in veiligheid stellen. Senioren zijn in het algemeen even gezond als jongere mensen, maar toch kunnen vitaliteit en
mobiliteit enigszins zijn verminderd. Dit kan
er toe leiden dat senioren bij brand minder
goed in staat zijn hun woning te ontvluchten.
Het is daarom belangrijk de kans op brand tot
een minimum te beperken. Daarbij wil Brandweer Kennemerland graag helpen.

Voor iedereen geldt dat hij of zij rekening
moet houden met de gevaren van brand
maar uit onderzoek is gebleken dat ouderen
vaker te maken krijgen met brand en daarbij
een groter risico lopen. Om woningen beter
tegen brandgevaar te beschermen, is Brandweer Kennemerland in samenwerking met
alle gemeenten in Kennemerland het project
‘Brandveilig Leven’ gestart. Inspecteurs van de
brandweer bezoeken woningen om een gratis veiligheidsinspectie te doen.
Om in aanmerking te komen voor een woningbezoek moet één van de bewoners ouder zijn dan 65 jaar. Tijdens het huisbezoek
krijgt u advies over hoe u uw huis brandveiliger kunt maken. De inspecteurs zijn herkenbaar aan de bedrijfskleding van de brandweer
en kunnen zich legitimeren.

Rook niet in bed.
De kans is groot
dat u in slaap valt
en uw beddengoed
in brand raakt.

Rookmelders
Vlam in de pan
nooit blussen met
water! Gebruik een
passend deksel.

Rookmelders redden levens, heeft u al
een rookmelder?
In minder dan vijf minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande
brand. De rook is verduisterend en ongezond.
Iedere seconde telt. Verstikking kan al binnen
drie minuten gebeuren. Als u slaapt ruikt u
niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Rookmelders waarschuwen u razendsnel. Ook wanneer
u slaapt. Een rookmelder is van levensbelang.
Rookmelders zijn verkrijgbaar in elke doe-hetzelf zaak. Test de rookmelder elke maand.

Aanmelden
Wilt u ook een gratis brandveiligheidsinspectie
in uw woning? Vul dan de antwoord
kaart
in en stuur deze op. Een postzegel plakken
is niet nodig. Een inspecteur van Brandweer
Kennemerland neemt daarna zo spoedig
mogelijk contact met u op voor een afspraak.
Heeft u vragen over een gratis woninginspectie?
Email: brandveiligleven@vrk.nl
Telefoon: 023 – 567 40 02

