1. checklist vluchtwegen
Ja/nee
Is de draairichting van deuren in een vluchtroute met de vluchtrichting mee?
Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen door gebruik te
maken van het aanwezige paniekbeslag als bedoeld in de normen?
Zijn de nooduitgangen aan de buitenkant voorzien van een bord met de tekst
‘nooduitgang’ ‘nooduitgang vrijhouden’ ?
Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels/opslag?
Zijn er voldoende vluchtwegaanduidingen? (bij elke deur in de vluchtroute, bij elke
richtingsverandering en bij elke kruising van gangen)?
Hangen er op centrale punten ontruimingsplattegronden en/of zijn er verwijzingen over
de vluchtroutes?
Werkt de noodverlichtingsinstallatie en is deze voorzien van de juiste pictogrammen?

2. checklist brandveiligheid
Ja/nee

Zijn de aanwezige blusmiddelen deugdelijk bevestigd en vrij toegankelijk?
Is er een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie aanwezig en functioneert deze?
Zijn de blusmiddelen goedgekeurd?
Zijn er logboeken aanwezig?
Zijn de branddeuren gesloten / zelfsluitend en werken de kleefmagneten? (geen keggen)
Zijn de kozijnen voorzien van een sponningdiepte van minimaal 25 mm?
Zijn de branddeuren/kozijnen voorzien van een zwelstrip?
Voldoet de aanwezige beglazing in de brandscheidingen: draadglas < 0,5 m2 voldoet;
groter niet. Brandwerend (bv. pyrobel) glas is herkenbaar aan de stempel in de hoeken
van de ruit?
Zijn de zichtbare doorvoeringen door een brandscheiding voorzien van brandvertragende
maatregelen? (steenwolschalen, brandwerende coating, brandkleppen, oid.)?
Zijn de meterkast en de cv ruimte vrij van brandbare, opgeslagen materialen?
Zijn de gasverbrandingstoestellen en bijbehorende installatie gekeurd en brandveilig?
Zijn rondom het gebouw brandbare materialen zoals zwerfaval verwijderd?

3. checklist brandveiligheid bij bewoning en voor bewoners
Ja/nee

Ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden
Bent u geïnstrueerd op brandveiligheidsgebied?
Check regelmatig de controlelampjes van de branddetectoren en noodverlichtingen
Plaats alle brandbare materialen op voldoende afstand van de warmtebronnen
Vermijd het opslaan van brandbare stoffen en berg ze op een veilige plaats
Beperk zoveel het gebruik van verlengsnoeren of gebruik ze van een gekeurd
kwaliteitsmerk
Vermijd het gebruik van kaarsen zoveel mogelijk
Zorg voor een goede ventilatie van elektrische apparaten en verdeel ze over de groepen
Let extra op bij roken met asbakken e.d.,gebruik zoveel mogelijk zelfdovende
afvalbakken
Staan de afvalcontainers of huisvuil voldoende ver van de gevel
Zorg voor een geschikte blusdeken in de keuken

