Brandpreventiemaatregelen

Wees alert in de
maand december!
De maand december is een gezellige maand gevuld met feestelijkheden.
Maar december staat er ook om bekend dat het schadeniveau vele
malen hoger ligt dan in de andere maanden. Zo onstaat er door
vuurwerk meer branden, specifiek op de dagen rond de jaarwisseling.
Soms bewust, door ergens vuurwerk in te gooien, maar het kan ook
onbewust gebeuren, door een verdwaalde vuurpijl die terechtkomt in
brandbare materialen. Maar denk ook aan kerstversiering en kaarsen.
VvE ZeerZeker wil de kans op brand in de decembermaand en rond de
jaarwisseling aanzienlijk verkleinen. Daarom hebben we dit handige
Brandpreventiemaatregelen document opgezet.

Flatgebouwen
01. Brievenbussen dagelijks legen en
brievenbussen van leegstaande
woonruimten afsluiten
02. Rond de jaarwisseling alle brieven en post bussen afsluiten
03. Sluit ramen en deuren rond de jaarwisseling
04. Verwijder papierbakken en papierafval
uit het trappenhuis e.d.
05. Sla geen brandbare goederen op
in gangen, trappenhuizen e.d.
06. Sla geen brandbare goederen op het
balkon of galerij. Door een vuurpijl
kunnen deze onbewust in brand vliegen
07. Plaats scooters en scootmobielen in
een berging of op minimaal 10 meter
afstand van gebouwgevels
08. Containers die geplaatst zijn onder
overkappingen afsluiten en kunststof
containers vervangen door metalen containers

20. Houd een blusdeken en een eventueel
aanwezig blusmiddel direct bij de hand

Maatregelen specifiek
voor bedrijfsruimten

09. Zorg dat het dak schoon is, bitumineuze
dakbedekking is bestand tegen vliegvuur,
droge bladresten niet
10. Geen vuurkorven plaatsen op dakterrassen
11. Geen vuurwerk afsteken vanaf daken
die niet voorzien zijn van een
deugdelijke omheining
12. Zorg voor voldoende verlichting
rondom het gebouw
13. Zorg dat er een tuinslang aangesloten op
de waterleiding klaarligt, zodat er direct
geblust kan worden of houd draagbare
blusmiddelen bij de hand

In huis
14. Geen kaarsen en of asbakken in of in de
nabijheid van de kerstboom plaatsen
15. Geen sterretjes afsteken in de ruimte waar
de kerstboom en of kerstversieringen staan
16. Houd kerststukjes met daarin brandende
kaarsjes goed in de gaten
17. Maximaal 1 verlengsnoer gebruiken,
die in zijn geheel is uitgerold
18. Plaats de boom op een stevig onderstel,
zodat hij niet kan omvallen
19. Zet de stronk in een emmer water,
minimaal 5 cm, zodat de boom minder snel
uitdroogt of koop een boom met een kluit
en geef deze regelmatig water

21. Geen opslag van brandbare goederen
binnen een afstand van 10 meter van de
gebouwgevels
22. Containers op het buitenterrein naar
binnen verplaatsen of op 10 meter afstand
van de gevel, waarbij de container ook
wordt geborgd zodat deze niet verreden
kan worden.
23. Bij onvoldoende ruimte in ieder geval
kunststof containers vervangen door
afsluitbare metalen containers
24. Brievenbussen dichtmaken zodat er geen
vuurwerk naar binnen gegooid kan worden
25. Afvalbakken en peukenverzamelaars die
aan de gevel bevestigd zijn verwijderen
26. Zorg automatische verlichting
aan het gebouw
27. Eventueel cameratoezicht zodat
u snel kunt ingrijpen bij brand
28. Parkeer auto’s en vrachtauto’s binnen
of op een bewaakt of afgesloten terrein.

VvE ZeerZeker is een assurantiekantoor
dat particulieren en bedrijven adviseert over
financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten
van schade - en inkomensverzekeringen die
bij de individuele cliënt passen.
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