
Een woningbrand overkomt mij niet, 
denk je. Toch krijgt de brandweer 
er elk jaar duizenden meldingen van. 
Toets met deze folder af 
hoe goed jij voorbereid bent. 

Hoe 
brandveilig 
is jouw woning? 

Verantwoordelijke uitgever: Claude Croes, voorzitter zoneraad 
Fotografi e: Nico Speleers

contact 

www.hvzfluvia.be

Rookmelders laten je niet stikken! 
Jaarlijks sterven in België meer dan honderd mensen door brand. 

Met een rookmelder stijgt de kans om een brand te overleven 

met meer dan 70%. Het installeren van (optische) rookmelders

is dan ook verplicht in huur-, nieuwbouw- en

gerenoveerde woningen.

Welke rookmelder kies je het best? 
Gebruik altijd een optische rookmelder, die snel reageert op beginnende branden 
en een scherp geluidssignaal geeft. Als je een rookmelder koopt, zorg dan dat die 
beschikt over: 
• de labels CE en EN14604;
• een batterij met een levensduur van tien jaar;
• een lampje en geluidssignaal die aangeven wanneer de batterij bijna leeg is; 
• een testknop; 
• een luid alarm.  

Optische rookmelders zijn verplicht in huur-, gerenoveerde en nieuwbouwwoningen. 
De wetgeving voor het plaatsen van rookmelders verschilt wel van gewest tot gewest. 

Referentie van de reglementering  8 mei 2009, B.S. op 25 juni 2009

Type rookmelder    Optisch*

Stroomvoorziening    Batterij met levensduur van 10 jaar 

Aantal      Minimum 1 per woning 

Plaatsing    In huur-, gerenoveerde en 

       nieuwbouwwoningen**  

*De term foto-elektrisch komt ook voor. Rookmelders van het ionische type voldoen niet aan de 
reglementering. **In geval van een huurwoning dient de plaatsing te gebeuren door de verhuurder. 

Hoe onderhoud je een rookmelder? 
• Test elke maand de rookmelder door op het knopje op het toestel te drukken.  
 Vervang tijdig de batterij.
• Stof het toestel maandelijks af. 

Waar installeer je de rookmelder(s)? 
• Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. 
 Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken. 
• Plaats zeker een rookmelder op elke verdieping. 
• Plaats ze in voldoende ruimtes (in volgorde van belangrijkheid): 
 • de overloop die uitgeeft op de slaapkamer(s) 
 • de inkom
 • de ruimte waarin het bovenste deel van de trap uitmondt
 • de kamer naast de keuken 
 • de slaapkamer(s) 
 • Alle andere woonruimtes

Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in 
de keuken, garage (rook van startende motor) of de badkamer (waterdamp). 
Naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats voor 
een rookmelder.

Hulpverleningszone Fluvia 
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk 
Tel.: 056 23 99 70 
info@hvzfl uvia.be
www.hvzfl uvia.be

Niet-dringende oproepen 
Tel.: 056 22 44 44

Noodoproep brandweer, 
ziekenwagen 
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Met deze lijst kan je eenvoudig aftoetsen 
hoe goed je thuis voorbereid bent 
op mogelijke incidenten. 

HAL
• Het is een must dat je huisnummer goed zichtbaar is, zodat de brandweer & 

ambulance vanuit een rijdende auto kunen zien of ze op het juiste adres zijn. 
• Leg je sleutels op een vaste, veilige opbergplaats zodat je snel het huis 
 uit kan. 
• Hou de wandelgangen en trappen obstakelvrij zodat je gemakkelijk kan 

vluchten bij brand. Ook voor de brandweer is een rommelvrij parcours 
 praktischer. 
• Zorg dat de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar is om bij brand snel te 

kunnen afsluiten. 
• Belangrijk is dat de zekeringen in de elektriciteitskast tip top in orde zijn. 
 Bij regelmatige kortsluitingen, is het belangrijk dat de oorzaak wordt 
 opgespoord en verholpen.
• Installeer een verliesstroomschakelaar die het brandgevaar beperkt en be-

scherming biedt tegen elektrocutiegevaar. 

SLAAPKAMER 
• Als je het elektrisch deken niet 

gebruikt, berg het dan opgerold op 
zonder de bedrading te beschadigen. 

• Als je slaapt, dan ruik je niets. Hang 
daarom een rookmelder in de buurt 
van het slaapgedeelte en in de gang. 

• Rook niet in bed; val je ondertussen 
in slaap dan kan een brandende 
sigaret snel brand veroorzaken. 

keuken
• Blijf in de buurt van het fornuis/kookplaat als je kookt. Als de 

vlam in de pan slaat, doe dan een deksel op de pan of gooi je
 branddeken over de pan om zo de zuurstof af te sluiten. Gebruik 

nooit water om het vuur te blussen. Schakel ook het fornuis of de 
kookplaat uit, zet de afzuigkap af en laat de pan minimum een half 
uur staan om af te koelen. 

• Hou brandbare zaken zoals gordijnen, handdoeken, … uit de buurt 
van het kooktoestel. Die vatten heel gemakkelijk vlam. 

• Zorg ervoor dat de gasslang van een niet-ingebouwd gasfornuis 
buiten de hitte van de gaspitten blijft. Controleer de slang 
regelmatig op scheurtjes en vervang deze zeker na vijftien jaar. 

• Vet dat in de afzuigkap komt, kan vlam vatten. Maak daarom de 
afzuigkap regelmatig schoon en vervang of reinig de fi lter. 

• Laat je Bulex regelmatig controleren en reinigen. Een slecht 
werkend exemplaar kan heel gevaarlijke koolmonoxide veroorzaken. 
Een goed afgestelde geiser heeft een blauwe vlam. Mogelijke signalen 
dat er iets mis is met de installatie zijn en gele/oranje gasvlam, 

beslagen ramen, een gaslucht en lichamelijke symptomen zoals 
hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. 
• Licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus en benzine, 

bewaar je best in een goed geventileerde ruimte zoals 
een schuur, garage of berging. 
• Bewaar gasfl essen steeds rechtop staand, 

buitenshuis in een goed geventileerde ruimte. 
Bewaar ze ook niet in de kelder, want gassen 

zijn zwaarder dan lucht en kunnen dan 
gevaarlijk zijn.  

BERGRUIMTE

• Zorg dat de wanden en plafonds gemaakt zijn van onbrandbaar materiaal. 
Kunststof materialen veroorzaken bij brand giftige stoffen. Ook zijn er 
materialen zoals kunststof schroten of pleisterplaten (gyproc), die brand 
versnellen. 

• Bewaar je lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen en wijs hen 
zeker op de gevaren.  

WOONKAMER
• Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen en verbind die 

niet zomaar onderling met elkaar. Als er teveel stekkerdozen aangesloten 
worden als één groep, kan er overbelasting ontstaan met brand als gevolg. 

• Leg losse snoeren niet onder een tapijt of mat en controleer ze regelmatig 
op beschadigingen. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit voor gebruik. 
Opgerolde haspels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. 

• Gebruik asbakken voor het doven van sigaretten en leeg deze niet te snel; 
wacht hierbij minstens een kwartier na het uitdoen van de laatste sigaret. 

• Zet een televisie met een beeldbuis uit als je gaat slapen of wanneer je 
het huis verlaat. Deze televisies trekken stof aan en worden van binnen zo 
warm dat het stof in de televisie kan ontbranden. Bij fl atscreens in stand-
by-stand, is de kans kleiner dat hierdoor een brand ontstaat. 

• Bij een blikseminslag kan kortsluiting en brand ontstaan. Voorkom 
problemen door stekkers uit de stopcontacten te halen of met speciale 
stekkers je apparaten te beveiligen. 

• Het is verstandig om de schoorsteen jaarlijks te laten controleren door een 
schoorsteenveger. 

• Baken de open haard veilig af en maak 
het vuur aan met aanmaakhoutjes. 
Gebruik nooit spiritus of benzine, wel 
onbehandeld hout.  

• Plaats kaarsen in stevige 
standaards, theelichtjes 
op een onbrandbare 
ondergrond. Plaats deze 
niet te dicht bij elkaar, in 
de buurt van brandbare 
materialen zoals 
gordijnen of op de 
hoek van een 
tafel. Doof ze 
als je de kamer 
verlaat.

• Bedenk een vluchtroute voor als je het huis (’s nachts) moet verlaten. Zelfs 
in de kleinste ruimtes die je door en door kent, raak je bij rookontwikkeling 
je oriëntatie kwijt. Spreek een verzamelplaats af waar je de huisgenoten 
ontmoet. Het samen oefenen van een vluchtplan is belangrijk. 

 

• Het is verstandig om de cv-ketel jaarlijks te laten controleren, want door 
 een slechte verbranding kan er koolmonoxide ontstaan: een heel gevaarlijk 

gas dat je niet ruikt, proeft en ziet. 
• Maak de fi lter en de luchtafvoerslang van de wasdroger na elk gebruik 
 stof- en pluisvrij. 
• Controleer frequent de kranen en slangen naar de wasmachine. Kapotte 

elementen kunnen waterschade geven en daarom is er ook een vergroot 
risico op kortsluiting. 
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