
  Brandpreventie in uw pand   
Welke maatregelen kan ik nemen om mijn pand brandveilig te maken en te houden? 

Waar moeten we aan denken?  Uw pand moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. 
Hierin staan voorwaarden waar uw pand aan moet voldoen. Onderstaand enkele tips waaraan u als 
gebruiker moet denken. Uiteraard is dit een kleine opsomming uit het Bouwbesluit. 
 
Vluchtwegen: 

Vluchtwegen vrijhouden  . 
 
Geen obstakels/goederen voor 
een nooduitgang plaatsen.  

Deuren in vluchtroute dienen  
zonder sleutel geopend te 
kunnen worden, 
d.m.v. draaiknopcilinder, 
breekslot of paniekbalk.  

Elektrische deuren dienen bij 
stroomuitval met de hand 
zonder sleutel geopend te 
kunnen worden. 
 

  
     

 
Noodverlichting / Vluchtrouteaanduiding 

Noodverlichting 
Bij meer dan 75 personen in een ruimte en in 
een besloten ruimte waardoor een vluchtroute 
loopt  
dient noodverlichting aanwezig te zijn.  
 

Vluchtrouteaanduiding 
Elke vluchtweg moet aangegeven worden met 
een vluchtrouteaanduiding. Indien er 
noodverlichting in het pand aanwezig is dient 
deze voorzien te zijn van verlichte 
transparantverlichting. Deze dient altijd te 
branden. Indien er geen noodverlichting 
aanwezig is kan men voldoen door middel van 
het gebruik van stickers. 

                                                      
 
Compartimentering 

Brandscheiding 
Indien er een brandscheiding in 
uw pand aanwezig is, zorg er 
dan voor dat in deze scheiding 
geen gaten e.d. aanwezig zijn. 

Zelfsluitende deuren 
In een brandscheiding dient 
een deur zelfsluitend te zijn. 
Zorg dat deze deuren goed 
werken en gesloten zijn. 

Doorvoeren 
Zorg ervoor dat doorvoeren 
van leidingen/kabels 
brandwerend afgewerkt zijn. 

    

 
 
 

        
    

 



 

 

Blusmiddelen 
 

Brandslanghaspel 
 
Indien er een 
brandslanghaspel 
aanwezig  is, dient 
deze adequaat 
onderhouden te zijn. 
(zie datum wanneer er 
weer onderhoud 
uitgevoerd moet 
worden) 

Brandblussers 
 
Deze dienen om de 
2 jaar gekeurd te 
zijn. 
 
Een brandblusser 
dient minimaal 6 liter 
volume te bevatten. 

Droge blusleiding. 
 
Indien er een droge 
blusleiding in het pand 
aanwezig is, dient deze 
jaarlijks te worden 
onderhouden en om de 
5 jaar afgeperst te 
worden. Hiervan dient 
een onderhoudsrapport 
aanwezig te zijn. 

Bluswatervoorziening 
 
Indien er op uw terrein 
een 
bluswatervoorziening 
aanwezig is, dient 
deze jaarlijks te 
worden onderhouden. 

 

 

            

 
Opslag 
 

Opslag in technische ruimtes / stookruimtes 
 
Bij installatie met meer dan 130 Kw mag er geen 
opslag in een stookruimte aanwezig zijn. 
Bij < 130 Kw dient opslag minimaal 1 meter van 
de cv ketel verwijderd te zijn. 

Opslag buiten. 
 
Zet geen brandbaar materiaal tegen de gevel 
(zeker niet van naast gelegen panden) om 
overslag van brand naar het pand te voorkomen. 

       
 
Brandbeveiligingsinstallaties 
 

Brandmeldinstallatie 
 
Zorg ervoor dat deze 
maandelijks en jaarlijks wordt 
onderhouden en dat er geen 
blokkades op eventuele 
melders geplaatst worden. 
(afdekken) 

Sprinklerinstallatie 
 
Zorg ervoor dat deze wordt 
onderhouden volgens de norm 
en dat het bereik van de 
sprinklers gewaarborgd blijven. 

Rook- en Warmte afvoer 
installatie (RWA) 
 
Zorg ervoor dat deze wordt 
onderhouden volgens de norm. 

 

 

  

 
Ontruimingsplan 
 



Zorg ervoor dat er voor uw bedrijf een ontruimingsplan aanwezig is, zodat iedereen weet wat en hoe 
er bij een incident gedaan moet worden.

 


