
Checklist brandveiligheid

Aan de hand van onderstaande checklist kan je op snelle en eenvoudige manier
nagaan in welke mate je kot brandveilig is.

 Hangt er een rookmelder op?

o Hangt er een rookmelder in de hall, gangen en kamers? Test de rookmelder in je kamer.

 Is er een vluchtplan?

o Ga na hoe je snel en veilig je kamer en het gebouw kan verlaten. Verken de evacuatiewegen.

 Is er een veilige tweede vluchtweg?

o De eerste vluchtweg is de trappenhal. De tweede vluchtweg voor kamers aan de straatkant is het raam
waarlangs de brandweer kan evacueren; voor kamers aan de achterkant is dat bv. brandladder, plat dak, …

 Controleer of de vluchtwegen vrij zijn.

o Kijk of de inkom / trappenhal vrij is van fietsen, bierkratten, vuilniszakken en andere overbodige meubels

 Zorg dat je altijd direct uit je kot kan!

o In de ideale wereld heeft je voordeur een slot met draaiknop: dan kan je altijd direct naar buiten in geval van
brand.

o Indien niet, probeer dan altijd je sleutel op dezelfde plaats te leggen. Zo vind je die direct terug in
noodsituaties.

 Hangt er veiligheidsverlichting in de gangen en in de trappenhal?

o Vraag eens aan de kotbaas om de elektriciteit uit te schakelen, dan kan je zien of de veiligheidsverlichting
werkt.

 Kijk na of er brandblusapparaten aanwezig zijn.

o Zijn de brandblusapparaten nog ok? Controleer de controledatum van het brandblusapparaat.

o Jaarlijkse controle is verplicht.

 Let op bij het gebruik van stekkerdozen.

o Koppel de stekkerdozen niet aan elkaar, ze raken snel oververhit, waardoor brand of kortsluiting kan
ontstaan.

o Zijn er pictogrammen aanwezig in het gebouw?  Zij duiden belangrijke punten aan; “nooduitgang,
brandblusapparaat, etage, verzamelplaats, …

o Is er een branddeken aanwezig in de keuken?

o Zijn er brandmeldknoppen aanwezig in de gangen, om medebewoners te kunnen waarschuwen bij brand?


