
Preventietips
Brand 

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en voor je het weet is er brand in huis. Bij het 
koken, bij het klussen, in de wasdroger. Brand kan vervelende gevolgen hebben. 
Daarom helpen we je liever om brand in huis te voorkomen. Dit doen we door 
het bieden van preventietips en nuttige informatie.

Plaats brandblussers 
en een branddeken 
in de  keuken

Wees voorzichtig 
met het opladen van 
accu’s en telefoons

Leg geen spullen 
in je meterkast

Voorkom brand in huis

1. 
Veel branden ontstaan in de keuken tijdens het koken. Als je blusmateriaal in de 
keuken klaar hebt staan, kun je ervoor zorgen dat de brand niet uitbreidt naar de rest 
van je huis.

Een brandgevaarlijk apparaat is de wasdroger. Hier zit een filter in waar stof en pluis 
wordt opgevangen. Door de warme temperaturen kan hier brand ontstaan als dit te 
vol raakt. Stofzuig daarom altijd het filter goed uit. (Let op, dit is niet alleen het 
pluisfilter bij de opening van je wasdroger, maar zit echt ín het apparaat.)

Als je slaapt, neem je geen rooklucht waar en kan je door de hitte van het vuur 
stikken. Een rookmelder signaleert tijdig de rookontwikkeling en waarschuwt je 
middels een luid signaal waar je wél wakker van wordt. 

En als je ze dan toch ophangt: er bestaan rook- en koolmonoxidemelders in één. 
Hang deze op in ruimtes waar koolmonoxide kan ontstaan, zoals bij je cv-ketel, of bij 
je geiser. Geef daarnaast de cv-ketel en geiser jaarlijks een beurt, als deze goed 
onderhouden zijn is de kans op koolmonoxide klein.

Kijk op de website van de Brandweer voor meer informatie.

Een gemiddeld huishouden heeft diverse opladers. Opladers voor telefoons of tablets 
kunnen warm worden, zeker als je niet de originele laders gebruikt, en kunnen brand 
veroorzaken. Laad ze het liefst op in de ruimte waar je zelf ook aanwezig ben en niet 
‘s nachts. 
De accu van je elektrische fiets is kwetsbaar. Laat deze niet vallen. Hierdoor kunnen 
de cellen beschadigen en uiteindelijk ontploffen. Gebruik alleen de originele oplader 
die je ontving toen je de fiets kocht. Als deze het niet meer doet, vervang deze dan in 
overleg met de leverancier van je fiets.

Een meterkast kan warm worden en brand veroorzaken indien er spullen in 
liggen. Een meterkast is voor de groepenkast en je tv-aansluiting, maar is niet 
bedoeld om te gebruiken als voorraadkast.

Reinig het filter 
van je wasdroger 
regelmatig

Plaats rookmelders 
op iedere verdieping 
van je woning

2. 

6. 

4. 

3. 

5.
Heb je een haard of houtkachel? Laat deze dan jaarlijks schoonmaken door een erken-
de schoorsteenveger. Dit voorkomt vervuiling van het rookkanaal, waardoor brand kan 
ontstaan. Bewaar het bewijs van het schoonmaken bij je verzekeringspapieren, zodat 
je aan kunt tonen dat je het  rookkanaal goed laat onderhouden.

Disclaimer:
Deze checklist geldt als richtlijn en is niet volledig, derhalve kan er aan de informatie geen rechten worden ontleend. a.s.r. aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade ondanks het opvolgen van de geboden richtlijnen.
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Laat ieder jaar je 
schoorsteen vegen 

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/elektrische-apparaten#lightbox--video 
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder

