
Brandpakket 

 

Naar aanleiding van het Keurmerk Leegstandbeheer zijn wij verplicht om elk pand 

brandveilig te maken. Dit betekent dat wij als eis stellen dat elke bewoner een brandpakket 

via ons moet aanschaffen. 

Wij hebben een brandpakket voor u samengesteld. Elk pakket bevat een brandblusser, een 

blusdeken, twee rookmelders, een zaklamp en een EHBO set. 

 

Brandblusser:  

Bij het pakket zit een poederblusser met een inhoud van 1 liter. Deze poederblusser is uiterst 

geschikt voor kleine brandjes. Wel kan het elektronische apparatuur beschadigen en moet 

het overgebleven poeder na het blussen met een industriële stofzuiger worden verwijderd. 

Ook moet de blusser af een toe omgedraaid worden, zodat het nog bruikbaar blijft op langere 

termijn.  

 

 

 

Branddeken: 

Deze blusdeken is makkelijk in gebruik en heeft de afmeting van 1.10m x 1.10m. Deze 

branddeken is uiterst geschikt bij vlam in de pan, kleine vloeistofbranden en als er iemand in 

brand staat. De branddeken zorgt ervoor dat er zuurstof wordt onttrokken aan de vuurhaard.  

 

 

 

EHBO doos: 

Bij het EHBO doosje zitten verschillende handige dingen die in een noodsituatie gebruikt 

kunnen worden. Desinfecterende doekjes, gaasjes, pleisters en een schaartje.  



 

 

FA20 rookmelder  

Deze rookmelder zorgt ervoor dat u vroegtijdig gewekt wordt bij rook. Tijdens uw slaap ruikt 

 u immers niets. 

 

Plaats er minimaal 2 in uw woning om uw vluchtweg veilig te stellen. Werkt op 9V batterij, als 

deze leeg raakt wordt u gewaarschuwd door een piepsignaal. Onderhoud hebben ze verder 

weinig nodig, 1x per maand even testen, en 2x per jaar even schoon zuigen met een 

stofzuiger. 

 
 

kenmerken rookmelder  

- 85dB alarmsignaal 

- Continu bewaking  

- Draadloze montage 

- Lege batterij indicatie 

- Testschakelaar  

- Inclusief 9V batterij  

 

Zaklamp/knijpkat 

Erg handig om nog enig licht te hebben bij stroomuitval of rook. Werkt altijd door erin te 

knijpen, er is geen batterij benodigd. 

 

 

 



Tips 

Voorkom brand 

 Rook nooit in bed, dit is de meest voorkomende oorzaak van brand in huis. 

 Spreek met je huisgenoten af wat je doet als de rookmelders af gaan. 

 Zorg dat iedereen in jouw huis weet waar de vluchtwegen zijn. 

 Het is belangrijk dat de vluchtwegen die er zijn, niet geblokkeerd worden door kasten, 

fietsen en dergelijke. 

 Denk je een gaslucht in huis te ruiken, waarschuw dan altijd het gasbedrijf of de 

brandweer en kijk uit met elektriciteit en vuur. Een klein vonkje, van bijvoorbeeld de 

telefoon, is al voldoende om een explosie te veroorzaken. 

 Gebruik geen spuitbussen in de buurt van vuur of een warmtebron. 

 Gebruik gas en elektriciteitsleidingen niet om dingen aan op te hangen. 

 Zorg voor voldoende afstand tussen kooktoestellen en brandbare materialen. 

 Gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur. 

 Zet de TV en de PC uit als je hem niet gebruikt. Laat hem dus niet stand-by staan. 

 Laat elektrische apparaten tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. 

 Kijk altijd uit met brandende kaarsen. Gebruik een goede kaarsenstandaard en zorg 

dat er zich geen brandbare materialen in de directe omgeving van de kaars bevinden. 

 Trek bij onweer de stekker uit je Tv-toestel, computer en audioapparatuur 

 

Er is brand! Wat moet ik nu doen? 

 Blijf kalm. Alleen dan denk je logisch na. 

 Waarschuw je huisgenoten 

 Vlucht volgens je eigen vluchtplan 

 Hou deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter je. 

 Blijf dicht bij de grond. 

 Gebruik nooit de lift. 

 Bel NA ONTSNAPPING meteen 1-1-2  

 

 



Moet mijn inwonende partner ook een brandpakket kopen? 

Ja, dat is vastgesteld door het nieuwe KLB keurmerk. Hierin staat beschreven dat elke 

bewoner verplicht is om een brandpakket te bezitten. 

Mag ik mijn brandpakket meenemen als ik verhuis? 

Ja, iedereen die zijn brandpakket heeft gekocht, mag het ook houden en meenemen. Er is 

restitutie mogelijk als het pakket in goede staat wordt ingeleverd. 

 

Hoe weet ik of ik goed voorbereid ben op een brand? 

• Wees te allen tijden op de hoogte waar de nooduitgangdeuren zitten. 

• Controleer regelmatig of deze deuren niet op slot zitten en of ze vanuit binnen te openen 

zijn.  

• Ga na wat de vluchtwegen zijn en sla dit op in je geheugen.  

• Let op dat de vluchtwegen altijd vrij zijn van obstakels. 

• Houd branddeuren altijd gesloten. 

 

Ik ben al in het bezit van een aantal brandpreventie artikelen. Moet ik dan alsnog een 

brandpakket aanschaffen? 

Ja, dat is vastgesteld door het nieuwe KLB keurmerk. Wij zijn als leegstandsbeheerder 

verplicht om elke bewoner van een brandpakket te voorzien. 

Moet ik ingeschreven staan om een brandpakket te kopen? 

Nee, iedereen mag bij ons een brandpakket kopen. Je kan een brandpakket bestellen door 

ons te bereiken op ons nummer 010 7616309. Ook kan je ons e-mailen naar info@vggs.nl. 

 

LINKS 

www.woonikbrandveilig.nl  

www.veiligheid.nl  

www.brandweer.nl  

www.brandwonden.nl  

 

Overige 

www.voorkomleegstand.nl  

www.anti-kraakwet.nl 

www.keurmerkleegstandbeheer.nl 
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