
Brand-
veiligheid 
begint bij 
u zelf

Kennemerland

HOE BRANDVEILIG 
LEEFT U?



Rookmelders
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-het-zelfzaak. Test de rookmelder 
elke maand.

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

Contact

Wat als er 
toch brand 
uitbreekt?

Wat doet u als er brand uitbreekt? 
Kunnen u, uw gezin of huisgeno-
ten wel veilig buiten komen? 

De brandweer is gemiddeld acht minu-
ten na een brandmelding ter plaatse. 
Tot dat moment bent u op uzelf 
aangewezen. Brand gaat gepaard met 
enorme rookontwikkeling. Het gevolg: 
u ziet geen hand voor ogen. Het is 
daarom belangrijk om een vluchtplan 
te hebben. Maak afspraken over wel-
ke route u neemt, wie de huisdieren 
redt en waar u naartoe vlucht. Oefen 
dit vluchtplan regelmatig, desnoods 
met uw ogen dicht!

Meer lezen over brand voorkomen, 
vluchtplannen maken of waar u het 
beste een rookmelder op kunt hangen? 
Zie www.brandweerkennemerland.nl.

Heeft u een vraag over brandpreventie?
E-mail: brandpreventie@vrk.nl 
Telefoon: 023 - 567 40 02

De wasdroger 
is brandoorzaak 
nummer één in 
huis. Maak het 
pluizenfilter na elk 
gebruik stofvrij. 

• Blijf kalm. 
• Waarschuw eventueel overige bewoners. 
• Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.
• Sluit deuren achter u. 
• Blijf laag bij de grond. 
• Bel direct 1-1-2. 
• Gebruik nooit de lift. 

Tips

•  Zorg dat vluchtroutes nooit geblokkeerd 
zijn met bijvoorbeeld fietsen, dozen, 
vuilniszakken of lege flessen. 

•  Heeft u verbouwd? Dan is het goed om 
te controleren of uw vluchtplan moet 
worden aangepast. 

•  Laat jonge kinderen niet alleen thuis. 
Kan dit niet anders, zorg er dan voor dat 
zij door de voor- of achterdeur  
kunnen vluchten. 

•  Zorg dat er geen afgesloten deuren  
zijn zonder sleutels.

•  Leg de sleutel altijd op een vaste plek. 
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veiligheidtips

Vluchten bij brand
Bij brand is snelheid geboden. Zorg dat u deuren snel en makkelijk open kunt maken van binnenuit 
en dat uw huisgenoten weten hoe ze moeten handelen bij brand. Maak een vluchtplan. 

Rookmelders
Rookmelders redden levens. Als u ligt te slapen wordt u niet wakker van de rook.
Koop een rookmelder en test deze maandelijks. 

Vlam in de pan
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. 

Stekkerdozen
Op een stekkerdoos kunt u niet eindeloos apparaten aansluiten, er kan brand ontstaan door 
overbelasting. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit. 

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. 

Sigaretten
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. 

Lucifers en aanstekers
Kinderen vinden lucifers en aanstekers heel interessant. Wees daar alert op en zorg dat ze er niet 
bij kunnen. 

Koolmonoxidevergiftig
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.

Een veilige schoorsteen
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).

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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