Hé, doe de deur dicht!
Sluit binnendeuren. Bij brand houden
deuren de giftige rook tegen. Bij
gesloten deuren heb je meer tijd om
veilig te vluchten of te worden gered.

Rookmelder

Wasdroger
Maak het filter van de wasdroger na
ieder gebruik stofvrij.

Stekkerdozen

Hang rookmelders in vluchtwegen (gang
en overloop), woonkamer en slaapkamers.

Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde
stekkerdozen. Verbind verlengsnoeren
niet met elkaar.

CO-melder
Veilig opladen
Haal de stekker uit het stopcontact als
de batterij / accu vol is. Gebruik alléén
de originele oplader en laad op in een
ruimte met rookmelder.

100%

Door een verkeerd geïnstalleerde of
slecht werkende kachel, geiser of cvketel kan koolmonoxide vrij komen.
Ventileer goed, laat verbrandings
toestellen jaarlijks controleren en
hang een CO-melder op.

Vlam in de pan?
Doof de vlammen met een deksel en
wacht twintig minuten. Gebruik geen
water! Maak het filter van de afzuigkap
regelmatig schoon.

Houd vluchtwegen vrij!
Laat geen dozen, kinderwagens, fietsen
of andere dingen in de vluchtroute staan.
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Is er brand of rook in
uw eigen woning?

Is er brand of rook in
uw portiek?

• Blijf kalm
• Waarschuw andere bewoners
• Woont u in een portiekwoning, ga dan naar buiten en
doe de deur van uw woning dicht zodat de rook zich
niet in het trappenhuis verspreidt
• Vlucht indien mogelijk altijd naar beneden
• Bel daarna 112 en geef uw naam en volledige adres

• Mocht u door rook of hitte niet meer naar buiten
kunnen, blijf dan in uw woning
• Bel 112, vertel uw naam en volledige adres en vertel
dat u in de woning bent
• Leg een (vochtige) handdoek aan de onderkant van de
voordeur om zo de rook buiten uw woning te houden
• Ga naar het balkon of een groot raam en trek de
aandacht van de brandweer door bijvoorbeeld te
fluiten, te roepen en te zwaaien
• Probeer niet naar beneden te klimmen of naar een
ander balkon over te steken!
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Kijk voor meer brandveiligheidstips op www.brandweer.nl/brandveiligheid

