
 
Woningcheck Brandveiligheid 
   
 

Voorbeeld introductiezin: 
“Goedemorgen/-middag, ik ben …   van de brandweer Limburg-Noord  (legitimatie laten zien). 
Ik heb met u afgesproken om samen met u te bekijken of uw huis brandveilig is, we noemen dit een 
woningcheck. Mag ik even bij u binnen komen?” 
 
 
Naam brandweervrijwilliger:  

 

Datum:   

 

□   Alleen  aanvinken als de woningcheck  is onderbroken in verband met uitruk 
Gegevens  

Straat  

Huisnummer  

Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

  

Soort woning: 

□ Huurwoning  

□ Koopwoning  
 

□ Vrijstaand huis 

□ Hoekwoning/ 2 onder 1 kap /rijtjeshuis 

□ Seniorenappartement/ flat 

□ Aanleunwoning 

□ Geen zelfstandige bewoning (begeleid wonen) 
 

 

Overige opmerkingen bewoners / adviseur: 

 
 
 
 
 

 ENTREE Ja Nee 

BELANGRIJK: Waarom doen we deze woningcheck? 

 Dit geeft de bewoner(s) inzicht in mogelijke brandrisico’s in huis 

 Dit maakt de bewoner(s) bewust van hun eigen rol in voorkomen van brand!  

 Dit geeft de brandweer inzicht in de brandveiligheidssituatie van senioren 

 



Aandachtspunten woningcheck 
A  ENTREE Ja Nee Nvt 

1 Is het huisnummer goed zichtbaar?    

2 Is de vluchtweg vrij van obstakels?    

B ELECTRA & APPARATUUR Ja Nee Nvt 

3 Zijn de gaskraan en de stoppen in de meterkast goed bereikbaar?    

4 Wordt de tv altijd uitgezet wanneer hij niet in gebruik is? 
(indien een flatscreen tv aanwezig is, kruis dan nvt aan) 

   

5 Wordt de elektriciteit in huis veilig gebruikt? 
Denk hierbij o.a. aan: 

 losliggende snoeren/ snoeren onder het tapijt 

 beschadigde kabels/ gebruik van kroonsteentjes 

 stekkerdoos (op stekkerdoos) 

   

6 Wordt het pluizenfilter van de wasdroger na elke droogbeurt stofvrij gemaakt? 

 Worden overige filters / afvoerslang regelmatig stofvrij gemaakt? 

   

   

7 Wordt de CV-ketel/ gaskachel/ geiser jaarlijks door een erkend installateur 
onderhouden? 

   

8 Zou er CO (koolmonoxide) kunnen vrijkomen in de woning?  
(door slecht of niet goed werkende kachel/geiser) 

   

C KOKEN Ja Nee Nvt 

9 Is de omgeving van de kookplaat vrij van brandbare spullen? 
(bijv. vaatdoeken, pannenlappen, keukenrol, gordijnen) 

   

10 Indien zichtbaar: Is bij een gasfornuis de gasslang goed aangesloten en vertoont 
deze géén scheurtjes.  

   

11 Wordt de afzuigkap regelmatig schoongemaakt?    

D WONEN ALGEMEEN Ja Nee Nvt 

12 Zijn binnendeuren gesloten (met name ’s nachts)?    

13 Wordt er in de woning gerookt?    

14 Wordt er op een brandveilige manier gebruik gemaakt van kaarsen/ 
waxinelichtjes? 
(stevige ondergrond, op veilige afstand van brandbare materialen zoals gordijnen) 

   

15 Indien er een open haard in huis is, wordt de schoorsteen jaarlijks geveegd?    

16 Worden lucifers en aanstekers buiten bereik van (klein)kinderen bewaard?    

17 Worden evt. aanwezige gasflessen en/of zuurstofflessen veilig bewaard?    

E ALARMERING EN VLUCHTEN Ja Nee Nvt 

18 Wordt de huissleutel op een vaste, veilige plaats bewaard?    

19 Heeft de bewoner weleens nagedacht over hoe hij/ zij  snel en veilig kan 
vluchten als er brand zou zijn?  

   

20 Hoeveel rookmelders zijn er al aanwezig in de woning? Aantal =……. 

21 Zo ja, hoeveel werken er? (test ze even!) Aantal =……. 

22 Hoeveel rookmelders zijn op de juiste plek geplaatst? Aantal =……. 

23 Worden de rookmelders regelmatig schoongemaakt?    

24 Is er een CO- of combimelder aanwezig in de woning?    

25 Zo ja, hoeveel werken er? (test ze even!) Aantal =……. 
 

 Denk aan het aanbieden van het persoonlijke advies  
 Vergeet niet om, wanneer de bewoner dit wil én de noodzaak er is, een rookmelder op te 

hangen. Indien de bewoner zelf geen rookmelder wil laten ophangen, mag deze de 
rookmelder wel  doorgeven aan iemand in zijn/ haar  omgeving die het nodig heeft. 

 Heeft de bewoner nog vragen? 


