
www.servatius.nl

Wij zorgen voor een veilig pand
U beschermt het tegen brand
“Een woningbrand overkomt mij niet”. Dat denkt u misschien. 
Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van 
brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade,  
maar helaas vallen er ook jaarlijks gewonden en dodelijke 
slachtoffers. 

/  Een rookmelder redt levens 

Als u slaapt, ruikt u niets. Maar u hoort wel! Daarom is een 
rookmelder die geluid maakt zo belangrijk. Het geeft u tijd om te 
vluchten en kan zo uw redding zijn. Servatius biedt u een rookmelder 
aan voor in uw woning. Daarnaast kunt u zelf ook veel doen om uw 
huis brandveilig te maken.

/  Tips voor een brandveilig thuis 

De meeste woningbranden worden veroorzaakt door (elektrische) 
apparaten. Vaak doordat ze kapot zijn of doordat ze verkeerd gebruikt 
worden. Andere brandveroorzakers zijn bijvoorbeeld koken, roken, 
stoken of spelen met vuur. Enkele tips: 

•  Bedenk een vluchtroute als u uw woning snel (’s nachts) moet 
verlaten. Zorg dat deze vluchtroute vrij is van obstakels. 

•    Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen en verbind 
deze niet zomaar met elkaar. Dit kan overbelasting veroorzaken 
met brand tot gevolg. Gebruik nooit een driewegstekker.

•   Zet de televisie (oude modellen) en computer ‘s nachts helemaal 
uit (dus niet op stand-by).

•  Gebruik asbakken als u rookt en leeg deze niet te snel, maar op 
z’n vroegst een kwartier na het uitdoen van de laatste sigaret 
buiten in de afvalbak. Rook niet in bed. 

•   Maak de pluizenfilter van de wasdroger na elk gebruik schoon.
•   Maak het filter van de afzuigkap eens in de drie maanden schoon 

of vervang deze. 
•   Houd waxinelichtjes en kaarsen uit de buurt van brandbare 

materialen. Blaas kaarsen uit als u de kamer verlaat.
•  Houd bij het ophangen van feestversiering voldoende afstand 

van (halogeen)lampen.
• Laat de schoorsteen jaarlijks vegen door een erkend bedrijf. 
•  Laat de geiser, gaskachel en/of CV installatie twee jaarlijks 

controleren door een erkend installateur.

/  En wat als er ineens toch  
brand is?

•  Blijf kalm en waarschuw overige bewoners als die er zijn.
•  Blijf laag bij de grond, daar is het langst frisse lucht.
•  Vlucht volgens uw eigen vluchtplan en sluit de deuren  
  achter u.
•   Bel direct 1-1-2 vertel de brandweer uw naam en volledig
  adres, geef door of iedereen buiten is, welke verdieping  
  het betreft en of er gewonden zijn.
•  Wacht op de komst van de brandweer en meld   
  bijzonderheden.
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