Brandpreventie
Stichting Salvage is er voor eerste hulp en opvang na brand. We werken namens alle brandverzekeraars in Nederland, dus ook
namens u! Het is in ons aller belang dat branden zo veel mogelijk worden voorkomen. Branden hebben niet alleen persoonlijk
een grote impact maar vaak ook maatschappelijk, bijvoorbeeld als bedrijven stil komen te liggen of scholen tijdelijk niet meer
toegankelijk zijn. Uit onze gegevens blijkt dat bij meer dan 50% van onze Salvagemeldingen de oorzaak te wijten is aan een
defect of verkeerd gebruik van een apparaat. Met relatief eenvoudige maatregelen kunt u dit beperken. Daarom zetten wij graag
voor u en uw verzekerden enkele van die maatregelen nog eens op een rij.

Tips voor in en om het huis

Tips voor bedrijven

• M
 aak het filter van uw wasdroger na maximaal 3
beurten schoon.
• Maak bij een wasdroger met luchtafvoer ook eens per
jaar de slang stofvrij.
• Controleer bij een condensdroger de condensor en
condensorruimte op stof.
• Maak uw keukenapparaten (broodroosters,
koffiezetapparaten, frituurpan etc) regelmatig schoon.
• Laat uw TV, PC en andere apparatuur nooit op
standby staan en trek de stekker uit het stopcontact
bij onweer.
• Laat kachel en geiser regelmatig inspecteren en laat
ieder jaar de schoorsteen vegen.
• Blus een vlam in de pan niet met water maar sluit de
pan af met een deksel of blusdeken.
• Gooi asbakken leeg in speciale doofpotten of laat ze
een nachtje staan, zodat u zeker weet dat er geen
smeulende resten in zitten.
• Omkleed lampen nooit met papier of iets anders dat
snel brandt.
• Gebruik bij het aansteken van de barbecue geen
spiritus, maar aanmaakblokjes.
• Gebruik voor feestversieringen zo veel mogelijk
onbrandbaar crêpepapier.
• Verlengsnoeren hebben een maximaal vermogen;
overbelast ze niet.
• Adapters die in het stopcontact blijven zitten kunnen
oververhit raken.
• Opgevouwen elektrische dekens kunnen beschadigd
raken en kortsluiting veroorzaken.
• Laat geen aanstekers of lucifers liggen als u kinderen
heeft.
• Zorg dat er altijd ruimte voor een vluchtweg is en
oefen uw vluchtplan met uw huisgenoten.

• T est en inspecteer regelmatig alle elektrische
aansluitingen en installaties.
• Schakel elektrische apparatuur uit wanneer het niet
gebruikt wordt, met name aan het einde van de dag.
• Zorg dat bij het slijpen of lassen geen brandbare
materialen in de buurt staan of dek ze af.
• Vul de brandstoftank van een gasapparaat als deze is
afgekoeld.
• Laat geen containers of pallets onbeheerd nabij uw
pand staan.
• Plaats de juiste zekeringen: overbelasting van kabels
kan kortsluiting veroorzaken.
• Plaats luchtverhitters nooit in stoffige ruimtes.
• Vervang knipperende tl-balken: knipperen geeft
overbelasting van de condensator.
• Laat uw brand en alarmsysteem regelmatig
controleren.
• Zorg dat nooduitgangen en vluchtroutes altijd vrij en
toegankelijk zijn.
• Investeer tijd in brandveiligheid, bereid u voor op
eventuele calamiteiten en bepaal een evacuatieprocedure.
• Organiseer regelmatig een brandoefening, zodat uw
medewerkers weten wat ze moeten doen bij brand
• Overweeg een niet roken beleid in het bedrijfspand
en verbied roken in opslagruimtes.
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Kijk ook eens op:
www.watdoejijbijbrand.nl
www.woonikbrandveilig.nl
www.kenjevluchtplan.nl
www.brandweer.nl

