Voor je veiligheid
ZO VOORKOM JE BRAND EN PANIEK

JE HOORT HET ALARM VAN EEN AUTONOME ROOKMELDER IN EEN KAMER
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Bij vragen of problemen contacteer je verhuurder
of verantwoordelijke.

Bij accidentele activatie
Druk “stilte”-knop van de rookmelder in. Ventileer de kamer voldoende. Krijg je de rookmelder niet stil, verwittig dan
de verhuurder of verantwoordelijke.
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Alarm zonder zichtbare rook of vuur en kamer is op slot
Bonk op kamerdeur om eventuele slapende bewoner te wekken. Indien geen gehoor, verwittig de hulpdiensten (bel 112) en
je verhuurder of verantwoordelijke en vraag om de kamer te openen. Blijf ter plaatse en blijf controleren op rook en vuur.

JE ONTDEKT EEN BRAND
1
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Sla alarm!

Roep: BRAND! BRAND! Hiermee waarschuw je de medebewoners en roep je extra hulp in.

Waarschuw de hulpdiensten (bel 112)
Zeg je naam, het adres, de verdieping, het kamernummer, de reden van je oproep.
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Start de evacuatie
Geef een duidelijk signaal, druk op de evacuatiedrukknop indien aanwezig.
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Blus één poging
Gebruik een gepast blusmiddel. Giet NOOIT water op een brandende frituurketel!
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Het vuur is geblust
Wacht ter plaatse op de hulpdiensten.
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Het vuur is niet geblust
Verlaat ook onmiddellijk het gebouw.

JE HOORT HET EVACUATIESIGNAAL: EVACUEER ONMIDDELLIJK!
1

Verlaat je kamer
Sluit de ramen. Schakel elektrische toestellen uit. Laat de lichten branden.
Neem jas, portefeuille, handtas en GSM mee. Doe je kamerdeur dicht.
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Verlaat het gebouw
Gebruik de dichtstbijzijnde uitgang, eventueel de nooduitgang. Gebruik nooit de lift.
Doe alle deuren, die je op je weg tegenkomt, dicht.
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Begeef je naar de verzamelplaats
Dit is de parking, het voetpad aan de overkant van de straat of een grasveld, op een veilige afstand van het
gebouw. Hou steeds de doorgang vrij voor de hulpdiensten. Wacht op de verzamelplaats op verdere instructies.
Blijf ter beschikking van de hulpdiensten om de nodige informatie te verstrekken. Ga nooit het gebouw terug binnen!
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Test de autonome rookmelder in je kamer, door de test knop
in te drukken, de eerste donderdag van elke maand. Indien
deze niet werkt vervang zo nodig de batterij en test opnieuw.
Hou het gebouw ordelijk en net: rondslingerend materiaal
veroorzaakt altijd een snelle uitbreiding van brand.
Hou gangen, trappen, overlopen en nooduitgangen vrij.
Hou (brand)deuren altijd gesloten en klem ze nooit open
met een spie: in geval van brand gaan ze de verspreiding
van rook en vuur tegen. Alleen deuren met een automatische
sluiting bij brand mogen open blijven.
Ga na waar zich de (nood)telefoon, de evacuatiedrukknoppen
en de blusmiddelen bevinden. Hou deze bereikbaar en
gebruiksklaar. Bekijk de brandblussers op voorhand zodat
je weet hoe ze werken.
Verken de evacuatiewegen en (nood)uitgangen van je gebouw.
Hou er rekening mee dat je een gang of trapzaal die met
rook gevuld is, niet kan gebruiken. Indien de (nood)uitgangen
bij brand niet meer te bereiken zijn, ga je best naar een
kamer aan de straatkant om vanuit het raam om hulp te
roepen. Kamers aan de straatkant zijn normaal gezien
bereikbaar voor de brandweer.
Wees voorzichtig met elektriciteit:
- gebruik altijd materiaal met CE-keurmerk.
- voorkom overbelasting van de kringen, sluit daarom
slechts één toestel of contactdoos aan per muurstopcontact.
- gebruik geen apparaten met hoog verbruik,
zoals elektrische vuurtjes of oven.
- voorkom kortsluiting door stekkers, snoeren en
apparaten niet te beschadigen.
- leg nooit elektrische draden onder een tapijt of los
over de vloer.
- elektriciteit en vocht gaan niet samen: gebruik geen elektrische toestellen in de omgeving van wastafel of douche.

For your safety
HOW TO AVOID FIRE AND PANIC

YOU HEAR THE ALARM OF AN AUTONOMOUS SMOKE DETECTOR IN A ROOM
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If you have questions or problems contact your landlord or
the person in charge.

In case of accidental activation
Press the ‘silence’ button of the detector. Properly ventilate the room. If you can not stop the smoke detector inform
the landlord or the person in charge.
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Alarm without visible smoke or fire and the room is locked
Bang the door of the room to wake up sleeping resident. In case there is no reaction, call the emergency services (call 112) and
your landlord or the person in charge and ask him to open the door. Stay on the spot and continue to check for fire and smoke.

YOU DISCOVER A FIRE
1
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Sound the alarm!

Shout: FIRE! FIRE! By doing this you alert your co-tenants and call for extra help.

Call the emergency services (call 112)
Give your name, address, floor, room number and the motive of your call.
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Start the evacuation
Give a clear signal, press the evacution button if present.
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Extinguish the fire: try once
Use an adequate fire extinguisher. NEVER throw water into a burning deep fryer.
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If the fire is extinguished
Wait for the emergency services to arrive.
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If the fire is not extinguished
Start to evacuate the building immediately.

YOU HEAR THE FIRE ALARM: EVACUATE IMMEDIATELY!
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Leave the room
Shut the windows. Switch off electrical appliances. Leave the lights on.
Take your coat and wallet/bag/mobile with you. Close the door to your room.
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Leave the building
Use the nearest exit, if necessary the emergency exit. Never use the elevator. Close every door on your way out.

3

Go to the gathering place
A parking lot, a footpath across the street or a lawn at a safe distance from the building. Keep the entrance clear
for the emergency services. Wait on the gathering place for instructions. Stay around to provide the emergency
services with the necessary information. Never enter the building again!
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Test the autonomous smoke detector by pressing the test
button, every first Thursday of the month. In case it does not
work replace the batteries if necessary and test again.
Keep the building orderly and neat: scattered rubbish always
causes the fire to spread rapidly. Keep corridors, stairways
and emergency exits clear.
Always keep (fireproof) doors shut and never jam them
with a cotter. In the event of fire they will prevent flames
and smoke from spreading through the building. Only doors
closing automatically in case of fire may be left open.
Check where the (emergency) telephones, the fire alarm
buttons and the fire extinguishers are located. Keep them
within reach and ready for use. Examine them in advance
so you know how they work.
Check out the escape routes and emergency exits in the
house. Bear in mind that halls or stairways cannot be used
when they are filled with smoke. Rooms located on the
front side of the building can normally be attained from
the street by the fire department. If, due to fire, emergency
exits are no longer accessible, one should try to reach a
room on the front side and call for help from the window.
Be careful with electricity:
- always use appliances with a CE-quality mark
- prevent overloaded circuits, so never plug in more
than one lamp or device per socket.
- do not use too high-powered electrical appliances
such as heating and cooking devices.
- avoid short-circuits by keeping plugs, wires and
appliances in order.
- never put electrical wires under a carpet or loose over
the floor.
- electricity and humidity are not compatible: do not use
electrical appliances near a washing table or shower.

