
U kunt veel doen om brand in uw woning te 
voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico’s van 
brand en als u weet waar u op moet letten, wordt de 
woning een stuk brandveiliger. 
U kunt verschillende maatregelen nemen om uw 
woning brandveiliger te maken, of als er toch brand 
uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.

CheCklist brAndveiligheid

Hoe veilig is uw 
woning? 
Doe de brandveiligheidcheck 
en beantwoord de vragen.



  Entree Ja Nee

1
Is het huisnummer goed zichtbaar, ook in het donker?
de hulpdiensten kunnen zo uw woning snel vinden, ook wanneer het 
donker is.

2
Kunt u als het nodig is de woning snel verlaten? 
laat sleutels met het oog op inbraak niet in het slot zitten, maar kies een 
vaste, veilige opbergplaats waar u snel bij kunt.

3
Zijn de hal en de gang vrij van obstakels?
Zo kunt u bij brand vluchten en de brandweer heeft snel toegang tot de 
woning.

4
Zijn de hoofdafsluiters van gas, elektriciteit en water goed bereikbaar? 
bij brand of gaslekkage moeten hoofdafsluiters snel kunnen worden 
afgesloten.

5
Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde? 
Als u regelmatig kortsluiting heeft, is het belangrijk dat u de oorzaak 
opspoort en verhelpt.

6
Is de woning beveiligd met een aardlekschakelaar? 
in nieuwe woningen is een aardlekschakelaar verplicht, in oude woningen 
kunt u een aardlekschakelaar laten monteren. 

  Berging Ja Nee

7

Laat u de cv-ketel regelmatig controleren?  
het is verstandig om de ketel, afhankelijk van het type, jaarlijks of 
tweejaarlijks te laten controleren. door slechte verbranding kan het 
levensgevaarlijke koolmonoxide ontstaan.

8

Bewaart u brandbare materialen op een veilige plaats?
bewaar stoffen als wasbenzine en spiritus niet in de buurt van de cv-ketel, 
want die kunnen makkelijk in brand vliegen. bewaar ze op een veilige plaats, 
zoals de schuur.

9
Maakt u de filters en de afvoer van de wasdroger regelmatig stofvrij?
de filters en de afvoer kunnen verstopt raken door pluizen van het wasgoed. 
dit kan brand veroorzaken.

10
Zijn de kranen en slangen naar de wasmachine in orde?
Als de kranen en de slangen niet deugen, kan er waterschade ontstaan. 
dit kan ook kortsluiting en vervolgens brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat uw huisnummer altijd zichtbaar is Maak de filters van uw droger regelmatig stofvrij



  Keuken Ja Nee

11

Is de gasslang naar het gasfornuis in goede conditie?
de levensduur van de gasslang is niet onbeperkt. Zorg ervoor dat de slang 
buiten de hitte van de gaspitten blijft en controleer de slang geregeld op 
haarscheurtjes. U kunt door middel van zeepsop controleren of de aansluiting 
lekvrij is.

12
Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare materialen?
houd gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van het fornuis. 

13

Weet u wat u moet doen bij ‘vlam in de pan’?
blijf altijd in de buurt van het fornuis als u aan het koken bent. Als de vlam 
in de pan slaat, doe dan een deksel over de pan (een blusdeken kan ook!), 
schakel de warmtebron uit, zet de afzuigkap uit en laat de pan minstens een 
half uur staan om af te koelen. Controleer na een half uur of het vuur echt is 
gedoofd. 

14
Zet u het gasfornuis uit als u weg gaat?
laat pannen niet onbewaakt op het vuur staan. 

15
Vervangt of reinigt u regelmatig het filter van de afzuigkap? 
vet kan vlam vatten, maak daarom de afzuigkap schoon en vervang geregeld 
het filter.

16

Heeft u licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus, benzine en gasflessen 
in huis?
Probeer niet meer licht ontvlambare stoffen, dan u nodig heeft voor 
huishoudelijk gebruik, in huis te hebben.

17

Als u gasflessen in huis heeft: bewaart u deze gasflessen op een koele, 
goed geventileerde plaats?
gasflessen moeten rechtop staan. bewaar ze niet in de kelder, want gassen 
zoals butaan en propaan blijven daar hangen, met explosiegevaar als gevolg.

  Woonkamer Ja Nee

18

Gaat u veilig om met stekkerdozen?
Als u teveel stekkerdozen op een bepaalde groep aansluit, kan er 
overbelasting ontstaan, met kans op brand.
gebruik bij voorkeur geen driewegstekkers maar stekkerdozen. 

19
Gaat u veilig om met elektrische snoeren?
Controleer losse snoeren geregeld op beschadigingen. leg ze niet onder een 
tapijt. rol kabelhaspels altijd helemaal uit als u ze gebruikt.

20
Schakelt u de tv ’s nachts en als u weggaat helemaal uit?
een televisie in de slaapstand (rood lampje) is een veel voorkomende oorzaak 
van brand. Zet de tv uit als je gaat slapen of het huis verlaat.

21

Is u tv vrij van kleedjes, kranten en bloemen?
houd kleedjes, kranten, boeken en bloemen uit de buurt van de tv. 
voorkom dat de tv door gebrek aan ventilatie oververhit raakt of dat er door 
gemorst water kortsluiting ontstaat.

22

Trekt u bij onweer en langdurige afwezigheid de stekkers van elektrische 
apparaten uit de stopcontacten?
bij een blikseminslag kan overspanning ontstaan, met kans op kortsluiting en 
brand. voorkom problemen door stekkers uit de stopcontacten te halen.

23

Voor mensen met een schoorsteen: laat u die regelmatig controleren 
en vegen?
laat de schoorsteen vegen door een erkende schoorsteenveger, aangesloten 
bij de Algemene schoorsteenvegers Patroons bond (AsPb).

24

Maakt u de open haard veilig aan?
gebruik nooit spiritus of benzine om de haard aan te steken, maar 
aanmaakhoutjes. gebruik een vonkenscherm om gloeiende houtskooltjes 
tegen te houden.

25
Gebruikt u onbrandbare standaards voor kaarsen?
Zorg ervoor dat de kaarsenstandaards niet brandbaar zijn en houd brandbare 
materialen uit de buurt van kaarsen. doof de kaarsen als je de kamer verlaat.

26
Maakt u sigaretten op een veilige plaats uit en gooit u peuken veilig weg?
gebruik onbrandbare asbakken en leeg asbakken niet te snel: op z’n vroegst 
een kwartier na het doven van de laatste sigaret.

Controleer de gasslang regelmatig op haarscheurtjes



  Slaapkamer Ja Nee

27

Als u een elektrische deken heeft: gebruikt u de elektrische deken volgens 
de gebruiksaanwijzing?
elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand 
veroorzaken, gebruik ze daarom op de juiste manier.

28
Hangen er rookmelders in de buurt van de slaapkamers?
Als u slaapt merkt u niet dat er brand is. rookmelders kunnen u op tijd 
wakker maken, zodat u snel kunt vluchten.

29
Is roken in uw slaapkamer taboe?
Als u in slaap valt, kan een brandende sigaret snel brand veroorzaken. 
dat gebeurt vaker dan u denkt.

  Algemeen Ja Nee

30

Zijn de wanden en plafonds in de woning gemaakt van brandveilige 
materialen?
kunststof materialen kunnen bij brand giftige stoffen veroorzaken. 
gebruik daarom brandveilige bouw- en afwerkingmaterialen.

31
Heeft u een vluchtplan?
bedenk samen met uw medebewoners een vluchtroute. Oefen dit af en toe, 
zodat u de woning (‘s nachts) snel kunt verlaten.

32
Bewaart u lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen?
Met vuur spelende kinderen veroorzaken nogal eens brand. 
kinderen kunnen er ook ernstige brandwonden door oplopen. 

  Uitslag

  Hoeveel vragen heeft u met ‘nee’ beantwoord?

0
Uitstekend! U heeft voldoende maatregelen genomen om brand te voorkomen en de 
gevolgen ervan te beperken.

1 tot 3 Prima. U bent zich goed bewust van mogelijke gevaren en handelt daarnaar.

4 of meer De brandveiligheid van uw woning is voor verbetering vatbaar!

Bedenk samen met uw medebewoners een vluchtroute.



Wat te doen bij brand: 
•	 Een	klein	brandje	kunt	u	misschien	zelf	nog	blussen,	
 bijvoorbeeld met een tuinslang, water uit een 
 bloemenvaas of blusdeken. Maar neem geen enkel risico!
•	 Is	de	brand	wat	groter,	of	is	er	veel	rook,	verlaat	dan	snel	de	ruimte	en	sluit	

ramen en deuren.
•	 Blijf	bij	sterke	rookontwikkeling	laag	bij	de	grond,	want	daar	is	meer	
 frisse lucht.
•	 Waarschuw	uw	huisgenoten	en	verlaat	zo	snel	mogelijk	het	huis.
•	 Voel	voor	u	een	deur	opent,	of	de	deurkruk	heet	is.	Als	dit	het	geval	is	kan	

er bij opening een steekvlam ontstaan.
•	 Bel 112 zodra u buiten bent. dit kan ook bij de bij de buren als u geen 

mobiele telefoon bij u heeft.
•	 Vraag	naar	de	brandweer	en	zeg	uw	naam	en	adres.	Vertel	ook	waar	de	

brand is en hoe die is ontstaan.
•	 Waarschuw	ook	altijd	de	buren	als	u	die	heeft.
•	 Verzamel	buiten	op	het	punt	dat	u	heeft	afgesproken	in	uw	vluchtplan.
•	 Als	de	brandweer	arriveert,	leg	dan	duidelijk	uit	waar	de	brand	is	en	of	er	

nog personen of dieren binnen zijn.
•	 Als	u	uw	huis	niet	meer	kunt	ontvluchten,	ga	dan	naar	een	kamer	aan	de	

straatkant. leg een (nat) laken of kleed tegen de spleet onder de deur om 
de rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp. bel het 
alarmnummer 112 als u over een telefoon beschikt.

•	 Wanneer	iemands	kleding	in	brand	staat,	laat	dan	de	persoon	gaan	liggen	
en over de grond rollen. doof de vlammen met een jas of deken. laat 
daarbij het hoofd vrij. daarna de brandwonden ten minste 10 minuten 
koelen met lauw water; bijvoorbeeld onder de douche. gebruik nooit zalfjes 
en verwijder de kleding niet, maar ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
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