
 
 
 

Afdeling Preparatie, Rampenbestrijding & Opleiding (Afd. PRO) 
Februari, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandweer 
Curaçao



Afdeling Preparatie, Rampenbestrijding & Opleiding 
Februari, 2020 
 

1

INHOUD       PAGINA 
 
Inleiding        2  
 
1 Ontruimingsplan algemeen    3 
 
2 Opstellen ontruimingsplan    4 
2.1 Algemene richtlijnen voor de uitvoering   4 
2.2 Het voorblad      4 
2.3 Taakverdeling binnen de organisatie   5  
2.3.1 Taken hoofd van de/het    5  
2.3.2 Taken van de telefonist(e) of de receptie   6 
2.3.3 Taken personeel     7  
2.3.3.1 Taakverdeling op de afdeling    7  
2.3.4 Voorbeeld instructie medewerkers   8 
2.4 Vluchtwegen en –richtingen    9 
2.5 Verzamelplaatsen     9 
 
3 Het ontruimen     10 
 
3.1 Ontruimingssignaal     10 
3.2 Ontruimingsploeg     11 
3.3 Wijze van ontruimen     11-14 
 
4 Algemene Richtlijnen     15 
 
 Bijlagen       
  
 Model ontruimingsplan     bijlage 

 Pictogrammen ontruimingsplan    bijlage 
  
  



Afdeling Preparatie, Rampenbestrijding & Opleiding 
Februari, 2020 
 

2

INLEIDING 
 
Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen 
dat in een gebouw brand ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de 
mensen in dat gebouw kan ontstaan, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling, is het 
van groot belang, dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is 
het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. In een ontruimingsplan wordt, door 
middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van 
een incident. Daarnaast kan het ontruimingsplan een aantal tekeningen bevatten waarop onder 
meer de vluchtwegen zijn vermeld die de in het gebouw aanwezige personen moeten volgen. 
 
In deze handleiding volgt eerst een algemene beschrijving van een ontruimingsplan. Zo 
worden de specifieke eisen van de brandweer, het indelen van tekeningen en een aantal 
standaardbegrippen uitgelegd. Ook wordt aangegeven hoe uw organisatie geïnstrueerd kan 
worden om tot een zo efficiënt mogelijk ontruimingsplan te komen. Verder treft u in deze 
handleiding een model ontruimingsplan aan en een voorbeeld-ontruimingsplan. Overigens 
dient te worden opgemerkt dat waar "hij” staat, “hij/zij” gelezen moet worden. Als er na het 
lezen van deze handleiding nog vragen zijn, kunt u voor verdere informatie terecht bij de 
afdeling Preparatie, Rampenbestrijding & Opleiding” telefoon 462-9111. 
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1 ONTRUIMINGSPLAN ALGEMEEN 
 

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd 
moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen 
bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, 
hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming. 

 
In deze handleiding behandelen wij achtereenvolgens de diverse punten waarop u 
moet letten wanneer u een ontruimingsplan gaat samenstellen. 
Ten eerste wordt de uitvoering van het ontruimingsplan behandeld. Daarover zijn 
namelijk een aantal afspraken gemaakt. Omdat de brandweer zelf ook gebruik kan 
maken van het ontruimingsplan, is het wenselijk om een aantal zaken, zoals indeling 
van het voorblad, het gebruik van pictogrammen en de uitwerking van de tekeningen 
te standaardiseren. 

 
Daarna worden de taakverdeling en de eventuele instructies omschreven. Zo ligt er 
een belangrijke taak bij de directie/hoofd dat de uiteindelijke beslissing neemt voor 
de ontruiming. De instructie aan de receptie of bijvoorbeeld de beheerder is dikwijls 
bepalend voor een snelle en goede organisatie rondom een totale ontruiming. 
Uiteraard dienen de andere gebruikers van het gebouw, zoals personeel en bewoners, 
vooraf en regelmatig geïnformeerd te worden hoe er gehandeld moet worden 
wanneer zij het gebouw snel moeten verlaten. 

 
Vervolgens beschrijven we de ontruiming zelf. We gaan in op de vraag hoe een 
ontruiming moet verlopen en wat de taak van de ontruimingsploeg daarin is. 

 
Verder zijn in deze handleiding bijgevoegd een aantal algemene richtlijnen die 
belangrijk zijn om verzekerd te zijn van goede vlucht- en 
brandbestrijdingsmogelijkheden. 
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2 OPSTELLEN ONTRUIMINGSPLAN 
 

Om een ontruimingsplan overzichtelijk op te stellen en om een eventuele ontruiming 
ordelijk en goed georganiseerd te laten verlopen, geven wij u hierbij een leidraad 
voor het opstellen van een ontruimingsplan in uw organisatie. Omdat nagenoeg 
iedere organisatie anders is, zult u uw plan moeten aanpassen aan uw eigen 
specifieke zaken en wensen. Uiteraard is de afdeling Preparatie, Rampenbestrijding 
& Opleiding van de brandweer altijd bereid u hierbij ondersteuning te verlenen.  Het 
concept plan moet altijd ter goedkeuring aan deze afdeling worden overlegd. 

 
 
2.1 ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING 
 

Als u een ontruimingsplan opstelt, moet u op de volgende punten letten: 
 

a) Het ontruimingplan met de daarbij behorende tekening(en) bij voorkeur op  
 A4 formaat uitvoeren. 
b) Maak gebruik van de volgende kleuraanduidingen: 

Vluchtrichting d.m.v. pijlen GROEN 
Blusmiddelen   ROOD 

c) Het toepassen van pictogrammen zoals vermeld in de bijlage om blusmiddelen, 
bijzondere ruimten, handbrandmelders e.d. op de tekening(en) aan te geven. 

d) Het kan nodig zijn, wanneer een bedrijf/instelling is verdeeld over meerdere 
gebouwen/paviljoens, een aantal bijzonderheden die bij een bepaalde tekening 
horen, zoals aanwezige personen, uitgangen, verzamelplaatsen etc., te vermelden. 
Maak dan gebruik van het voorbeeld inlegblad, zie bijlage. 

e) Geef duidelijk aan in het ontruimingsplan wie de brandweer waarschuwt en  
Op welke wijze de brandweer gewaarschuwd moet worden. 

f) Dien bij een situatiewijziging een nieuwe c.q. een gewijzigd plan in.  
 
 
2.2 HET VOORBLAD 
 

Op het voorblad, de eerste pagina, vermeldt u de algemene gegevens: naam en adres 
bedrijf/instelling, naam, adres en telefoonnummers leidinggevenden, aantal 
bewoners/medewerkers, zowel overdag als s’avonds, plaats waar het 
ontruimingsplan is opgeborgen en de ontruimingssignalering, bijv. pieper-
zoekinstallatie, slow whoop, de naam van degene die bij interne alarmering overdag 
en eventueel s’avonds gewaarschuwd moeten worden, (namenlijst van op te roepen 
personen/instanties).  Houdt er rekening mee dat de bovenstaande gegevens nogal 
eens kunnen veranderen, zorg er daarom voor dat dit blad gemakkelijk vervangen 
kan worden en houdt de gegevens altijd “up to date”. 
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2.3 TAAKVERDELING BINNEN DE ORGANISATIE 
 

In deze paragraaf volgen een aantal voorbeelden van een taakverdeling zoals die 
binnen een organisatie vastgelegd kan worden. 

 
2.3.1 TAKEN DIRECTIE (OF HOOFD) 

 
1. De Directie of diens plaatsvervanger wordt over het incident gealarmeerd. 

Hij waarschuwt de brandweer of politie via het alarmnummer 911  
2. Hij of diens plaatsvervanger begeeft zich indien mogelijk rechtstreeks naar 

de plaats vanwaar het alarm afkomstig is. 
3. Hij voert een globale verkenning uit en geeft eventuele instructies. 
4. Afhankelijk van de situatie kan hij of diens plaatsvervanger tot gedeeltelijke 

of algehele ontruiming van het gebouw c.q. afdeling besluiten. Daartoe stelt 
hij het ontruimingssignaal in werking. 

5. Zo spoedig als de gebeurtenis het toelaat, begeeft hij zicht naar de 
vastgestelde appelplaats om de appel uitslagen in ontvangst te nemen. 

6. Na aankomst van de brandweer draagt hij de leiding over en blijft ter 
beschikking. Hij brengt tevens direct een totaal verslag uit aan de 
bevelvoerder van de brandweer aangaande de resultaten van het gehouden 
appèl. 

7. Hij waarschuwt indien nodig een arts (tel …..). Hij waarschuwt indien nodig 
de ambulancedienst via alarmnummer 912 of 911. Na aankomst van de 
brandweer of politie zal deze zorg toebedeeld zijn aan die diensten. 

8. Hij beslist hoe en wanneer de verzamelde personen afgevoerd kunnen 
worden. Eén en ander in overleg met de hulpverlenende diensten. 
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2.3.2 TAKEN VOOR DE RECEPTIE / TELEFONIST(E) 
 

1. U ontvangt een melding van een incident of neemt zelf een incident waar. 
U waarschuwt direct de brandweer of politie via alarmnummer 911. 
 
Voorbeeld van brandmelding: GEEF DOOR: 

 Uw naam 
 Adres van de brand 
 Plaats van de brand 
 Aard van de brand 

       Volg instructies van de brandweercentrale 
  

2. U alarmeert de directie of diens vervanger en deelt hem mede de brandweer of 
politie al gealarmeerd te hebben. 

3. U verbindt geen gesprekken meer door en probeert de telefooncentrale zoveel 
mogelijk te ontlasten. 

4. U blijft op uw plaats en voert eventuele instructies van de directie of diens 
vervanger uit. 

5. U laat geen personen (buiten brandweer of politie) meer toe in het gebouw. 
 
 



Afdeling Preparatie, Rampenbestrijding & Opleiding 
Februari, 2020 
 

7

 
2.3.3 TAKEN VOOR HET PERSONEEL 
 

1. Het incident altijd direct melden aan de receptie (telefoonnummer.......).  Deze 
waarschuwt brandweer, politie e.a. 

2. Volg de instructies van de persoon die verantwoordelijk is voor ontruiming van 
de afdeling 

 
2.3.3.1 TAAKVERDELING OP EEN AFDELING 
 

• Per afdeling dient 1 verantwoordelijk persoon te zijn aangewezen. 
• Deze persoon schakelt eventueel aanwezige gasapparaten of elektrische 

apparatuur uit. 
• Hij sluit ramen en deuren van de betreffende ruimten. 
• Hij ziet erop toe dat iedereen zo snel mogelijk, via de kortste weg het pand 

verlaat. 
• Hij blijft te allen tijde bij zijn/haar afdelingsmedewerkers en begeleidt hen naar 

de verzamelplaats. 
• Hij draagt er zorg voor dat de afdelingspresentielijst wordt meegenomen. Tijdens 

het te houden appèl op de verzamelplaats kan dan worden vastgesteld of iedereen 
in veiligheid is gebracht. 
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2.3.4 VOORBEELD INSTRUCTIE MEDEWERKERS 
 

1. Meldt het incident direct aan de receptie/telefonist (Alarmtoestel …) 
2. Is de brand in uw omgeving, probeer deze dan te blussen met de aanwezige 

brandblusapparatuur. 
3. Sluit de deur van de ruimte waarin de brand woedt. 
4. Sluit zo spoedig mogelijk alle deuren en ramen. 
5. Schakel zo nodig alle aanwezige elektrische apparatuur uit. 
6. Wordt ontruiming bevolen door het hoofd of diens plaatsvervanger, dan draagt u 

er zorg voor, dat de u op ordelijke wijze het gebouw verlaat volgens de 
aangegeven vluchtroute. 

7. Verlaat een etage zo mogelijk via de trappenhuizen. 
8. Draag er zorg voor dat eventuele aanwezige deuren in trappenhuizen en gangen 

steeds opnieuw gesloten zijn/worden. 
9. Help gehandicapte personen bij de ontvluchting. 
10. Na de ontruiming verzamelt u zich op de aangegeven verzamelplaats c.q. de 

tijdelijke verzamelplaats en houdt appel aan de hand van uw presentielijst. 
11. Na het appèl geeft u uw bevindingen zo spoedig mogelijk door aan het hoofd of 

diens plaatsvervanger (onder vermelding van aantallen, namen van eventueel 
vermisten, gewonden etc.) 

12. Is het gebruik van vluchtwegen niet mogelijk, dan blijven de medewerkers tenzij 
andere opdrachten worden uitgegeven op hun afdeling tot er redding komt, ofwel 
u leidt de medewerker naar de locatie die het verst van het gevaar verwijderd is 
en voor redding het gunstigst is gelegen. De deuren dienen gesloten te blijven, 
maar de ramen kunnen in dat geval worden geopend. 

13. Onverantwoorde stappen moeten vermeden worden. 
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2.4 VLUCHTWEGEN EN RICHTINGEN 
 

Het is van groot belang dat al in een vroegtijdig stadium iedereen op de hoogte is van 
de vluchtwegen in een gebouw. Duidelijk moet zijn welke vluchtrichting men moet 
volgen: 

 
DAAROM: 

 
• Dienen in de gangen de vluchtrichtingen duidelijk te zijn aangegeven. 

 
• Moet in elk lokaal het liefst naast de toegangsdeur een overzichtelijke plattegrond 

duurzaam zijn aangebracht waarop de kortste vluchtrichting is aangewezen. 
 

• Mogen obstakels, zoals kasten, plantenbakken, losse kapstokken e.d. de 
vluchtwegen niet blokkeren. 

 
• Moet voorkomen worden dat vluchtroutes elkaar kruisen. 

 
 
2.5 VERZAMELPLAATS(EN) 
 

In het ontruimingsplan moet een veilige verzamelplaats(en) voor 
personeel/leerlingen/patiënten worden aangegeven. 

 
Bij het vaststellen ervan moet rekening gehouden worden met het te verwachten 
aantal personen. 

 
De verzamelplaats kan in eerste instantie een veilige plaats in het gebouw zijn maar 
zodra het gebouw geheel ontruimd moet worden kan de verzamelplaats wellicht een 
groot gebouw of plein in de onmiddellijke omgeving van het object is. 

 
Om te kunnen vaststellen of iedereen het gebouw heeft verlaten, zal direct na 
aankomst op de verzamelplaats(en) een appèl moeten worden gehouden. Hierbij 
zullen de afdelingspresentielijsten/statusmappen/klassenboeken van groot nut zijn. 

 
Geconstateerde vermissingen van personen moeten direct worden doorgegeven aan 
de bedrijfsleiding die onmiddellijk de brandweer inlicht. 

 
Zonodig wordt op de verzamelplaats een EHBO-post ingericht. 
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3. HET ONTRUIMEN 
 

Afhankelijk van de aard van het incident zal het gebouw geheel of gedeeltelijk 
moeten worden ontruimd. Dit is sterk afhankelijk van de organisatie. Wanneer een 
gehele ontruiming plaatsvindt, kiest men voor een verzamelplaats buiten het gebouw. 
Bij een gedeeltelijke ontruiming kan men kiezen voor een oost/west of een 
noord/zuid verzamelplaats op dezelfde verdieping. 

 
 
3.1 HET ONTRUIMINGSSIGNAAL 
 

Om een ontruiming snel bekend te maken, is het noodzakelijk dat het te 
ontruimen gebouw de beschikking heeft over een ontruimingssignaal dat in het 
gehele gebouw te horen is. 

 
Dit signaal kan zijn: 

 
• Een slow-whoop ontruimingsalarm, dat ingeval van meldingen van de 

brandmeldinstallatie in werking komt. Het slow-whoop signaal is een van laag 
naar hoog oplopend doordringende toon die voortdurend wordt herhaald. 

• Een gesproken codewoord via de intercom of omroepinstallatie, voorafgegaan 
door een duidelijk en voor iedereen herkenbaar attentiesignaal, gedeeltelijk of per 
verdieping. 

• Een stilalarm bijvoorbeeld via het telefoonomroepsysteem. 
 

Wanneer een alarmering via een installatie, aangesloten op het openbare lichtnet 
wordt gegeven, moet deze eveneens aangesloten zijn op een noodstroomvoorziening. 
Hierdoor is de werking altijd verzekerd. 
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3.2 DE ONTRUIMINGSPLOEG 
 

Bij grotere complexen, en organisaties met gehandicapte personen, verdient de 
aanbeveling een ontruimingsploeg (of een BHV-ploeg: bedrijfshulpverleningsploeg) 
samen te stellen. Personen die niet zelfstandig de bedreigde ruimte kunnen verlaten, 
worden door de ontruimingsploeg in veiligheid gebracht. 
De leden worden door de leiding aangewezen. Deze ploeg kan bestaan uit de 
medewerkers die op het moment van de alarmering in het gebouw aanwezig zijn. 

 
Taken van een ontruimingsploeg: 
• Breng alle personen die niet zelfstandig kunnen ontvluchten zo snel mogelijk in 

veiligheid. 
• Controleren of alle verdiepingen zijn ontruimd. Houd er daarbij rekening mee dat 

mensen zich in hun angst soms op de vreemdste plaatsen kunnen verbergen. 
Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan toiletten, kasten, 
bergruimten e.d. Zorg ervoor dat de sleutels voor deze ruimten binnen handbereik 
zijn. Nadat de controle heeft plaatsgevonden, wordt het hoofd of diens 
plaatsvervanger hiervan op de hoogte gebracht. 

• Indien mogelijk, de brandbestrijding ter hand nemen. 
 

Na aankomst van de brandweer: 
• Zorg dat een medewerker van de organisatie zich in verbinding stelt met de 

bevelvoerder, om hem te informeren over de aard en omvang van het incident en 
eventueel te leiden naar de plaats van het incident. 

 
 
3.3 WIJZE VAN ONTRUIMING 
 

Wanneer een gebouw geheel ontruimt dient te worden gebeurd dit in drie fasen, te 
weten: 

 
a) Eerst de verdieping waarop het incident heeft plaatsgevonden. 
b) Vervolgens de verdiepingen boven en onder de plaats van het incident. 
c) Tenslotte de rest van het gebouw. 

 
 

Tot totale ontruiming wordt slechts overgegaan na opdracht van de brandweer. 
Wanneer een gebouw gedeeltelijk ontruimt dient te worden, bijvoorbeeld bij grote 
complexen, verdient de aanbeveling, om in overleg met de brandweer, het gebouw in 
secties te verdelen. Per sectie kan dan de ontruiming volgens de bovengenoemde 
fasen plaatsvinden. 

 



Fase 1 
 
Horizontale ontruiming zal in de meeste gevallen kunnen plaatsvinden bij brand in 1 ruimte 
van het gebouw. 
 
Handel volgens de voor u geldende instructies. 
 
1. Eerst de ruimte waar de brand is begonnen (voor zover mogelijk). 
2. De tegenoverliggende ruimten. 
3. De naastgelegen ruimten. 
4. De naast de tegenovergelegen ruimten. 
5. Enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Overzichtstekening van een verdieping met daarop aangegeven de vluchtrichtingen. 
 
 
 Hoofdtrappenhuis 

Noodtrappenhuis 
 

Noodtrappenhuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dwarsdoorsnede van een gebouw met 7 verdiepingen met daarop aangegeven de  
 vluchtrichting vanaf een verdieping. 
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Fase 2 
 
Gedeeltelijke (verticale) ontruiming vindt in opdracht van de Bedrijfshulpverlener(BHV-er) 
of de brandweer plaats. Het gebruik van liften is niet toegestaan. 
 
Al het personeel dient te handelen volgens de instructie. 
Het personeel wordt gemobiliseerd en begeeft zich via de trappenhuizen naar de 
verzamelplaats. 
 
De bewoners/gebruikers worden begeleid naar een veilige plaats (verzamelplaats), zoals 
aangegeven op tekening. De in de tekening aangegeven cijfers geven de volgende ontruiming 
aan. 
 
 
 Hoofdtrappenhuis 
 

2 

1 
3 

Noodtrappenhuis Noodtrappenhuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dwarsdoorsnede van een gebouw met 7 verdiepingen met daarop aangegeven de  
  vluchtrichting vanaf de verdiepingen boven en onder de plaats van het incident. 
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Fase 3 
 
Algehele ontruiming gebeurt in opdracht van de brandweer, verdiepingsgewijs via de veilige 
trappenhuizen (zoals aangegeven op tekening). Het gebruik van liften is niet toegestaan. 
 
Bewoners/gebruikers dienen te worden begeleid en ondergebracht in de met name te noemen 
verzamelplaats. 
 
De in de tekening aangegeven cijfers geven de volgorde van ontruiming aan. 
 
 
 

5 

4 

3 

5 

4 

2 

1 

Hoofdtrappenhuis 

Noodtrappenhuis 
 

Noodtrappenhuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dwarsdoorsnede van een gebouw met 7 verdiepingen met daarop aangegeven de  
  vluchtrichting voor de andere verdiepingen. 
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4  ALGEMENE RICHTLIJNEN 
 

Om verzekerd te zijn van goede vlucht- en brandbestrijdingsmogelijkheden, dienen 
de onderstaande richtlijnen in acht te worden genomen: 

 
1. Er dient altijd op te worden toegezien dat alle in, uit en doorgangen (vluchtwegen 

zoals gangen, hallen, portalen, nooduitgangen en trappenhuizen) vrijgehouden 
worden van obstakels. 

2. In de vluchtweg gelegen deuren moeten door iedereen zonder gebruikmaking van 
losse voorwerpen (zoals sleutels) gemakkelijk te openen zijn. 

3. De vloeren van gangen en trappenhuizen mogen nooit door welke oorzaak ook glad 
zijn. 

4. Vloermatten dienen zodanig aangebracht te zijn dat zij niet kunnen verschuiven, 
omkrullen en/of oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen 
of vallen kunnen veroorzaken. 

5. In het gebouw dienen de noodzakelijke blusvoorzieningen aanwezig te zijn. 
6. De aanwezige brandblusmiddelen dienen steeds voor onmiddellijk gebruik 

beschikbaar en bereikbaar te zijn. Zij dienen te zijn aangebracht dat altijd duidelijk is 
waar het materiaal zicht bevindt. De controle op de brandblusapparatuur dient 
eenmaal per jaar te geschieden door de leverancier van de apparatuur. 

7. Toegangsdeuren tot hallen, trappenhuizen en gangen dienen zelfsluitend te zijn en te 
blijven. Het vastzetten van de deuren is niet toegestaan. 

8. Prullenmanden, vergaarbakken e.d. dienen van metaal gemaakt te zijn en moeten, zo 
mogelijk, voorzien zijn van een metalen deksel. Deze voorwerpen mogen nooit in de 
nabijheid van brandende materialen, zoals gordijnen e.d. geplaatst te worden. 

9. De centrale verwarmingsruimte mag nooit worden gebruikt als opslagruimte. De 
verwarmingsinstallatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en moet 
minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd. 

10. In de ruimte van de centrale airco-installatie mag geen opslag plaatsvinden van 
materialen die niet tot de installatie behoren. 

11. Onder trappen, in trappenhuizen en in gangen mogen nooit goederen worden 
opgeslagen. 

12. Magazijnruimten moeten opgeruimd zijn. Deze ruimten dienen altijd vrij te betreden 
c.q. te verlaten zijn. Roken aldaar is verboden! 

13. In het gebouw mogen geen brandgevaarlijke stoffen op andere dan voorgeschreven 
wijze aanwezig/opgeslagen zijn. 

14. Bij het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals reparaties e.d. moet 
altijd de nodige voorzorg in acht worden genomen. 

15. Voor elektrische aansluitingen mogen geen andere dan goedgekeurde stekkers of 
contacten gebruikt worden. Elektrische apparaten dienen door de 
fabrikant/leverancier gegarandeerd te zijn. 

16. Deuren die aangemerkt worden als “branddeur” dienen voorzien te zijn van een 
daartoe bestemde sticker. Deze deuren mogen nooit openstaan. Het betreft hier 
voornamelijk deuren in gangen en trappenhuizen. 

17. Leiding en personeel dienen voldoende op de hoogte te zijn van de aanwezigheid en 
werking van blusmaterialen. 

18. Leiding en personeel dienen bekend te zijn met het ontruimingsplan. 
19. Op of naast de aanwezige telefoon(s) dient het alarmnummer (intern …… of extern 

911) aanwezig te zijn aangebracht. 
 


