Checklist brandveilig gebruik
Deze checklist is een snelle scan hoe het pand er voor staat qua brandveilig gebruik. We raden onze bewoners aan
deze lijst ééns per jaar na te lopen. Kruisjes in het rood zijn punten van aandacht, voor jullie óf voor de WBVG. Als
er punten van aandacht zijn die de WBVG betreffen willen we de lijst graag ingevuld retour. Deze punten zijn te
herkennen aan de tekst 'Zo nee, meld dit aan de WBVG.' in het opmerkingenveld. Als er alleen punten van aandacht
voor het pand zijn hoeft terugsturen niet, het is dan aan jullie om gepaste actie te ondernemen. NB: voor wat betreft
de keuringen van de brandmeldinstallaties, blusmiddelen en noodverlichting hebben wij contracten afgesloten met
andere partijen. Omdat wij ook niet altijd beeld hebben bij het goed functioneren van deze partijen vinden we het
plezierig als jullie óók deze puntjes even checken.
Naam object
Adres
Contactpersoon
Vluchtwegen en uitgangen
Akkoord Niet Akkoord
1 Zijn de vluchtwegen- en deuren vrij van
obstakels die het vluchten kunnen
bemoeilijken/verhinderen?
2 Zijn de primaire vluchtroutes (gangen en/of
trap) vrij van brandbare materialen? (denk
ook aan kapstokken en droogrekjes)
3 Zijn de deuren in de vluchtroute zónder
sleutel direct en over de vereiste breedte
te openen? (loopslot, panieksluiting of
knopcilinder)
4 Worden aanwezige zelfsluitende deuren
(deuren met drangers) niet geblokkeerd
door keggen, deurhaken of andere
obstakels?
5 Sluiten de zelfsluitende deuren goed en
volledig, valt de deur goed in het slot?
6 Hebben jullie afgelopen jaar een keer
geoefend met het ontruimen van de
woning/het complex?

N.V.T.

Blusmiddelen

N.V.T.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Akkoord Niet Akkoord

☐

1 Zijn er (draagbare) blusmiddelen aanwezig?

☐

☐

☐

2 Zijn jullie bekend met de werking van deze
blusmiddelen?
3 Zijn de (draagbare) blusmiddelen als
zodanig herkenbaar door middel van een
sticker of bordje erboven?
4 Is de brandslanghaspel goed bereikbaar?
(indien aanwezig)
5 Is de brandslanghaspel in een oogopslag
zichtbaar? (hangen er bijv. geen jassen
voor?)
6 Loopt de slang van de brandslanghaspel
door de slanggeleider en is de slang netjes
opgerold?
7 Is de brandslanghaspel goedgekeurd? (zie
het keuringsstickertje op de haspel)
8 Zijn draagbare blusmiddelen goed
bereikbaar?

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Opmerkingen

Deze eis geldt niet voor
eengezins-woningen en
appartementen.

Zo nee, meld dit aan de WBVG.

Opmerkingen
Deze eis geldt niet voor
eengezins-woningen en
appartementen.

Zo nee, meld dit aan de WBVG.

Zo nee, meld dit aan de WBVG.

9 Zijn de draagbare blusmiddel opgehangen
op een beugel? (m.a.w. staan ze niet los
op de grond?)
10 Is het draagbare blusmiddel goed
zichtbaar? (hangen er bijv. geen jassen
voor?)
11 Is het draagbare blusmiddel goedgekeurd?
(zie het keuringsstickertje op de
handblusser)
Vluchtrouteaanduidingen en/of
noodverlichting

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Akkoord Niet Akkoord

1 Is de vluchtrouteaanduiding duidelijk
waarneembaar? (indien aanwezig)

☐

☐

2 Is de vluchtrouteaanduiding verlicht ?

☐
☐
☐

☐
☐
☐

3 Functioneren alle armaturen naar behoren?
4 Wordt de noodverlichting jaarlijks
onderhouden/gecontroleerd?
Brandmeldinstallatie en/of gekoppelde
rookmelders (NEN 2555)

Akkoord Niet Akkoord

N.V.T.

☐
☐
☐
☐

N.V.T.

1 Is de installatie dit jaar al eens getest door
op de testknop op een willekeurige melder
te drukken? (alleen wenselijk bij
gekoppelde rookmelders)
2 Werkt de brandmeldinstallatie of
gekoppelde rookmelders naar behoren?
3 Wordt de brandmeldinstallatie of
gekoppelde rookmelders jaarlijks
onderhouden?
4 Is er een ontruimingsplan aanwezig? (enkel
verplicht bij een brandmeldinstallatie)

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

5 Is het logboek aanwezig en up-to-date?
(enkel verplicht bij een
brandmeldinstallatie)

☐

☐

☐

Zo nee, meld dit aan de WBVG.

Zo nee, meld dit aan de WBVG.

Opmerkingen
Deze eis geldt niet voor
eengezins-woningen en
appartementen.
Zo nee, meld dit aan de WBVG.
Zo nee, meld dit aan de WBVG.
Zo nee, meld dit aan de WBVG.

Opmerkingen

Zo nee, meld dit aan de WBVG.
Zo nee, meld dit aan de WBVG.

Zo nee, meld dit aan de WBVG.

