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Brandveiligheid 
 

 

Namens de eigenaar van de woning zorgt vb&t dat het gebouw voldoet aan de 

brandveiligheidseisen zoals die door de brandweer worden gesteld. Periodiek wordt het 

gebouw hierop getoetst. Zowel door vb&t als de brandweer. 

 

Daarnaast heeft u als bewoner een belangrijke bijdrage te leveren aan een brandveilige 

omgeving. Voor uzelf en uw medebewoners! Neem dan ook voor uzelf (en uw kinderen) 

de tijd om na te gaan of u weet hoe u moet handelen in geval van brand. Welke 

maatregelen moet ik nemen, waar zijn de vluchtroutes, de brandblussers, etc.  

 

De brandveiligheid speelt met name een belangrijke rol in appartementencomplexen. 

Onderstaande aanbevelingen hebben dan ook met name betrekking op 

appartementencomplexen. 

- De toegang naar noodtrappen en –uitgangen moet in het kader van de 

brandveiligheid te allen tijde vrijgehouden worden. Een veilige en snelle doorgang 

moet mogelijk blijven. 

- In alle algemene ruimten en voorzieningen geldt een rookverbod. In het kader van de 

brandveiligheid maar uit begrip voor de niet-rokende medemens is het van belang dit 

rookverbod te respecteren.  

- Het houden van open vuur op het balkon, bijvoorbeeld voor het houden van een 

barbecue is evenmin toegestaan. Dit geldt ook voor opslag van overmatige brand- of 

lichtontvlambare stoffen. 

- U wordt verzocht ongewenst drukwerk niet in de algemene ruimten achter te laten. 

Achtergebleven drukwerk staat niet alleen slordig maar verhoogt eveneens het 

brandgevaar als gevolg van vandalisme. Het niet verpakt deponeren van papier in de 

vuilniscontainer kan eveneens uitnodigen tot brandstichting.  

- Bij brand: Blijf vooral kalm en raak niet in paniek. Meldt de gesignaleerde brand via 

112  aan de brandweer. Zodra u geen kans ziet om een beginnende brand zelf te 

doven, brengt u zichzelf en anderen zo spoedig mogelijk in veiligheid. Vermijd het 

gebruik van de lift en vlucht via de korts mogelijke veilige weg naar buiten. 

 

 

In geval van brand 

Bij brand waarschuwt u eerst de brandweer. Daarnaast licht u zo snel mogelijk vb&t in. 

Bij schade aan uw eigendommen moet u ook uw inboedelverzekeraar waarschuwen. Vb&t 

zal zo snel mogelijk met haar brandverzekeraar de schade aan het casco opnemen.  

 

Let er wel op dat de brandschade niet mag worden opgeruimd zonder toestemming van 

de politie, brandweer, verzekeraar, expert, salvage-coördinator of medewerker van vb&t; 

anders kan de totale omvang van de schade niet worden vastgesteld.  

 


