RICHTLIJNEN BIJ BRAND
BRAND

EVACUATIE

Iedereen die een beginnende brand
opmerkt moet ONMIDDELLIJK alarm
slaan en de brandweer verwittigen
via het telefoonnummer 100.

Bij het horen van een evacuatiesignaal
of op aangeven van uw medebewoners
verlaat u onmiddellijk het gebouw.

Bij het verlaten van het gebouw
verwittigt u indien mogelijk uw
medebewoners, bv. door op de
deuren te kloppen of BRAND te
roepen.
Bestrijd indien mogelijk het vuur met
het
dichtstbijzijnde
brandblusapparaat, zonder hierbij uzelf of
anderen in gevaar te brengen.
BLUSEN
BESCHIKBAAR

NOODMATERIAAL

Op elke verdieping zijn autonome
rookmelders
en
brandblusser
aanwezig.
Bij brand of uitval van de algemene
verlichting volgt u de noodverlichting
en de groene pijlen, om het gebouw
te verlaten.

Verlaat
het
gebouw
via
de
dichtstbijzijnde uitgang, indien mogelijk
verwittigt u op weg naar beneden de
overige bewoners door op de gesloten
deuren te kloppen. Laat alles achter en
verlies geen tijd door het meenemen
van persoonlijke spullen. Vermijd zo veel
mogelijk het inademen van rook.
De hoofduitweg is via de algemene
trappenhal. Indien deze niet meer
toegankelijk begeeft u zich naar de
voorkant van het gebouw om via het
raam door de brandweer geëvacueerd
worden.

VERZAMELPLAATS
Begeef u zo snel mogelijk onaard e
voorzijde van het gebouw of indien aan
de achterzijde van het gebouw op een
zo veilig mogelijke afstand van het
gebouw. Verzamel met de overige
bewoners en probeer te achterhalen of
iedereen het gebouw verlaten heeft.

ALGEMENE RICHTLIJNEN
Zorg er altijd voor dat u weet waar
zich de trappen, uitgangen en
interventie-uitrustingen bevinden.

Geef zo veel mogelijk informatie aan de
hulpdiensten indien zij hierom vragen.
VERWITTIG ZO SNEL MOGELIJK DE
EIGENAAR VAN HET GEBOUW !
00 32 (0)486 20 73 20
00 32 (0)53 42 00 18

NOODNUMMERS
Brand: 100
Dringende medische hulp: 100 of 112
Politie : 101
Europees noodnummer : 112
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