
Wat kun je winnen? 
Wat kun je winnen? Het beste, 

mooiste, origineelste vluchtplan 

wordt bij jouw thuis gefilmd met 

Ewout. Voor de winnaars wordt 

een speciale VIP-dag georgani-

seerd bij de brandweer met een 

Meet and Greet met Ewout.

Maak jij  
het beste 

vluchtplan?  
Ewout Genemans, bekend 
van TV, komt bij jou thuis  

het vluchtplan filmen  
als je wint...

 

Wat moet je doen?
Bedenk thuis met je huisgenoten een vlucht-
plan en schrijf het op… of maak er een filmpje 
van… of misschien weet je nog wel een andere  
leuke manier om ons duidelijk te maken hoe 
jouw vluchtplan eruit ziet!!

Stuur je inzending vóór 
29 oktober naar:
Brandweer Flevoland
t.a.v.: Vluchtplan-actie
Postbus 10334
1301 AH ALMERE

Lees snel op  
de achterkant  

alles wat je moet 
weten over een 

vluchtplan!

Brááánd!!! Wat doe jij bij brand? 
Denk er nu over na en maak je eigen vluchtplan!



Je denkt vast dat je 
jouw huis goed kent. 
Maar weet je ook hoe 
je veilig kunt vluchten 
als er in jouw huis 
brand uitbreekt?

aan voorbereiding vooraf?

Wat kun je doen

· Zorg ervoor dat er voldoende rookmelders zijn,  
 rookmelders waarschuwen je op tijd als er brand is.  
 Rookmelders moeten in elke vluchtweg hangen,  
 bijvoorbeeld in de gangen.
· Bewaar de sleutels op een vaste plaats in huis dan hoef  
 je niet te zoeken als er brand is.
· Maak vaste afspraken wie wat doet bij brand.  
 Wie neemt bijvoorbeeld de huisdieren mee? Als ieder- 
 een een afgesproken taak heeft vergeet je niets.
· Kijk of er meerdere vluchtroutes mogelijk zijn en oefen  
 ze regelmatig.
· Spreek een verzamelplaats af. Je kan elkaar dan snel  
 vinden en je ziet meteen of iedereen veilig buiten is.

Vluchten bij brand!

· Als je brand of rook ziet, of als de rookmelder afgaat:  
 probeer niet in paniek te raken en denk aan de  
 afspraken in jullie vluchtplan.
· Ga zo snel mogelijk naar buiten.
· Ga nooit terug het huis in als je eenmaal buiten bent!  
 Brand kan zich opeens snel uitbreiden, waardoor je  
 opgesloten kunt raken.

Wat is een vluchtplan?

In een vluchtplan staan de afspraken die je thuis  
met elkaar maakt voor als er brand uitbreekt.

Alarmeer de brandweer!!
Bel112 en vraag naar de brandweer.

De brandweer stelt de volgende vragen:

·  Wat is het adres?

·  Weet je wat er brandt?

·  Zijn er nog mensen binnen?

Bij brand komt veel rook 
vrij. Rook is giftig en zorgt 
ervoor dat je (bijna) niks 
meer kan zien. Daarom is 
het belangrijk dat je weet 
wat je moet doen en dat 

staat in je vluchtplan.

Zie www.brandweerflevoland.nl voor meer 
informatie over het maken van een vluchtplan.


