AANDACHT VOOR
BRANDVEILIGHEID
WIST U
DAT?
De belangrijkste
oorzaken van
woningbrand zijn:

koken

KOKEN
• Blijf bij de pannen tijdens
het koken
• Hou het fornuis vrij van
brandbare spullen, zoals
een pannenlap
• Gebruik een kookwekker om
de pannen op het vuur niet te
vergeten
• Hou een deksel bij de hand om
vlam in de pan snel te doven

elektrische
apparatuur

stoken &
open vuur

roken

ELEKTRICITEIT
EN APPARATUUR

ROKEN, STOKEN
& OPEN VUUR

• Zet apparaten alleen aan als
u thuis bent
• Reinig het stoﬃlter van de
wasdroger na elke droogbeurt
• Lees de gebruiksaanwijzing
van een elektrische deken;
doe de stekker eruit als u gaat
slapen en vouw de deken nooit
op, maar rol deze op
• Droog geen kleding of was
bij elektrische kacheltjes

• Rook niet in bed
• Rook niet als u moe bent of in
slaap dreigt te vallen
• Laat de schoorsteen regelmatig vegen. Hoe vaak? Overleg met de schoorsteenveger.
• Zet kaarsen en waxinelichtjes
in een stevige houder en NIET
in de buurt van brandbare
spullen, zoals gordijnen.

Ouder worden geeft grotere risico’s.
Deze kaart helpt u om de risico’s op brand te
voorkomen of te verkleinen.

AANDACHT VOOR
BRANDVEILIGHEID
Signaleer op tijd een brand
Rook is giftig en kan dodelijk zijn. Je ruikt het niet als je slaapt.
Rookmelders voorkomen geen brand, maar kunnen wel uw leven redden.
TIP

TIP

• Hang rookmelders op in elke
route naar buiten (slaapkamer,
overloop, gang)
• Hang voor extra bescherming
rookmelders op in de ruimte
met de wasdroger, cv-ketel en in
de keuken.

TIP

• Zet uw mobiele telefoon niet
uit. Het duurt namelijk even
voordat de telefoon weer
werkt en u 112 kunt bellen.

• Je kunt ook rookmelders
koppelen en bij de buren
ophangen. Zij horen dan
ook als de rookmelder bij u
afgaat en kunnen u helpen
• Er zijn speciale rookmelders
voor slechthorenden.

TIP

• Kijk of u gemakkelijk
kunt vluchten bij brand
• Kies de kortste weg
• Hang een sleutel op een
vaste plek bij de deur
• Zorg dat er in de vluchtroute
geen spullen staan, zoals
een rollator of wasmand

Heeft u vragen over brandveiligheid?
Bel dan 088 - 355 6111 of stuur een mail naar
brandveiligleven@vggm.nl. Meer informatie vindt u op
www.brandweer.nl/gm. Bij nood belt u altijd 1-1-2.

TIP

• Doe de binnendeuren
dicht als u gaat slapen.
Dit voorkomt snelle
rookverspreiding.

TIP

• Zorg dat uw huisnummer
duidelijk zichtbaar is voor de
brandweer.

