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BRANDWEER 

ALGEMENE BRANDWEER VOORWAARDEN 

CRÈCHE / KINDERDAGVERBLIJF/SPEELSCHOOL 
 

1. Het gebouw c.q. complex moet met groot blusmateriaal en een autoladder gemakkelijk en 

afdoende bereikbaar zijn. 

2. Op en bij het gebouw behorende terrein moeten de beplantingen, parkeerplaatsen, de laad- en 

losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd 

zodanig worden gesitueerd, dat bij brand:  

 het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de Brandweer niet 

worden bemoeilijkt of belemmerd, 

 van de brandputten en overige bluswatervoorzieningen een onbelemmerd gebruik kan 

worden gemaakt.  

 

3. De kinderopvang mag niet als woonruimte te worden gebruikt. 

 

4. De keuken moet brandwerend worden gescheiden van de rest van het gebouw d.m.v. geheel 

gesloten constructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten en worden 

opgetrokken tot aan het dak. Deuren die hierin zijn opgenomen moeten zelfsluitend worden 

uitgevoerd met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten. 

5. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de gasfornuis, mag er niemand anders dan het 

personeel die verantwoordelijk is voor de maaltijd voorbereiding in de keuken aanwezig zijn. 

Deze dient eerder gedaan te worden bij afwezigheid van de kinderen. Tijdens het verwarmen 

van het eten mag alleen gebruik maken van een elektrische kookfornuis of een magnetron. 

 

6. Boven de kookgelegenheid(heden) in de keuken mag niets brandbaars tegen de muur zijn 

aangebracht. 

7. Het is niet toegestaan om kookgelegenheid(heden) in de lokalen aanwezig te hebben. 

 

8. Het plafond van de keuken moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een 

brandwerendheid van ten minste 30 minuten.  

 

9. Verblijfsruimte waar er een val gevaar bestaat dienen aan de zijden van deugdelijke, stevig 

bevestigde leuningen zijn voorzien die tot leuninghoogte zijn afgesloten. 
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BRANDWEER 

10. De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden en vluchtwegen moeten te 

allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels. Dit geldt eveneens voor de 

buitenzijde. 

11. Tuinpoorten en vluchtdeuren dienen te worden uitgerust met een strategisch geplaatste 

sleutels die goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn voor een snelle en effectieve 

evacuatie in noodsituaties. 

12. Alle tussen deuren in de opvang lokalen moeten zelfsluitend worden uitgevoerd met een 

brandwerendheid van ten minste 30 minuten. 

13. Er dient vluchtweg aanduidingen te worden aangebracht ten einde de vluchtrichtingen aan te 

wijzen omtrent de richting die men moet gaan om het gebouw veilig te kunnen verlaten, 

uitgevoerd in overleg met en ten genoegen van de brandweer. 

 

14. De nooduitgangen zoals deuren, poorten en hekken anders dan tuinpoorten mogen niet 

anders zijn gesloten dan door een doelmatige sluitinrichting die zonder sleutels of andere 

losse voorwerpen dat tijdens de uren hiervan gebruik moet kunnen worden gemaakt, op een 

eenvoudig manier kan worden geopend van de zijde van welke men de deur bij het verlaten 

van het gebouw nadert. 

 

15. Trappen die in een mogelijke vluchtweg moeten aan de hieronder omschreven eisen voldoen: 

a. de optrede mag niet meer dan 20 cm bedragen 

b. de aantrede moet, in de klimlijn gemeten, ten minste 20 cm bedragen, 

c. de breedte van treden moet in de klimlijn, loodrecht op de voorzijde van de treden 

gemeten, ten minste 24 cm bedragen, 

d. de treden binnen het gebouw moeten zijn vervaardigd van of zijn bekleed met stroef 

materiaal, 

e. trappen in en buiten het gebouw moeten aan beide zijden van deugdelijke stevig 

bevestigde leuningen zijn voorzien en aan de zijkanten tot leuninghoogte tegen doorvallen zijn 

afgesloten, 

f. kleine hoogteverschillen tussen vloeren moeten d.m.v. hellingen worden overbrugd, 

g. buitentrappen moeten vrij gehouden worden van begroeiing en andere obstakels. 
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BRANDWEER 

16. Vloer- en trapbekledingen in vluchtwegen en in voor publiek toegankelijke ruimten moeten 

zodanig worden aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen die 

opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken. 

 

17. Op onderstaande plaatsen moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar een 

schuimblusser / poederblusser met een inhoud van ten minste 6 kg aan een muur of wand 

wordt opgehangen: in de keuken, nabij de hoofdingang, computer ruimte. 

18. Overige brandblusmiddelen, indien nodig moeten bij ingebruikname van het gebouw zijn 

aangebracht, waarvan het aantal en de soort in overleg met en ten genoegen van de 

Brandweer zijn vastgesteld. 

19. De brandblusser moeten doorlopend voor direct gebruik gereed aanwezig zijn en moet ten 

minste een keer per jaar worden gecontroleerd. 

20. De elektrische installaties, snoeren, stekkers, contactdozen etc. moeten deugdelijk conform 

NEN 1010 zijn uitgevoerd. Tevens mogen onderdelen van de elektrische installaties 

(stopcontacten) niet lager dan 120 cm van de vloer worden aangebracht. Hiertoe dienen 

stopcontacten die onder 120 cm van de vloer liggen met een veiligheid voorziening worden 

aangebracht. 

 

21. Er dient een ontruimings-systeem aangebracht te worden ter alarmeren van de aanwezigen. 

22. Er dient een ontruimingsplan te worden opgesteld en aan de brandweer te sturen voor  

goedkeuring. 

23. In geval van brand is men verplicht de Brandweer te alarmeren en probeer de brand te 

blussen. 

 

24. In het gebouw mogen geen vloeistoffen aanwezig zijn met een vlampunt lager dan 21 graden 

Celsius. 

25. Het is verboden stoffen op te slaan die onderhevig zijn aan broei of zelfontbranding.  
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BRANDWEER 

26. Het is raadzaam om uw personeel (in overleg met de brandweer) te laten voorlichten over 

"hoe te handelen bij brand". Er dient ook een ontruimingsplan te worden gemaakt, zodat het 

gebouw bij brand of evacuatie, anders dan bij brand, snel en veilig ontruimd kan worden. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de U.O. Brandweer & Rampenbestrijding onder het 

telefoonnummer +59994629111 of door een mail te sturen naar info.brandweer@gobiernu.cw.  

 

27. De aanwijzingen zijdens de Brandweer ter opheffing van brandonveilige situaties moeten 

onverwijld worden opgevolgd. 

 

28. Door of namens de Commandant van de Brandweer kan te allen tijde de gestelde 

voorwaarden worden gewijzigd en kunnen nieuwe voorwaarden aan de verleende 

vergunning worden toegevoegd. 
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