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1 Checklist brandveiligheid thuis 

Brandweer Twente besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand. Mensen die door een 

beperking niet kunnen vluchten, lopen bij brand een groot risico. Als u vooraf nadenkt over de gevaren 

van brand en weet waar u op moet letten, wordt het thuis een brandveiliger. U kunt verschillende 

maatregelen nemen om het thuis brandveiliger te maken, of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen 

ervan te beperken. 

 

Daarnaast wil Brandweer Twente haar voorlichtingsactiviteiten goed afstemmen op de burgers binnen 

Twente. Hiervoor heeft Brandweer Twente meer inzicht nodig in preventieve maatregelen en/of  

voorzieningen in combinatie met het soort woningen en de bewoners. Om deze reden willen wij u 

verzoeken de vragen op pagina 5in te vullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens.    

 

CHECKLIST BRANDVEILIGHEID 
 

Thuis N.v.t. Ja Nee 

1 Is het huisnummer goed te zien voor brandweer, ook in het donker? 

De brandweer kan zo goed zien of ze op het juiste adres zijn.  
   

2 Kunt u als het nodig is het huis snel verlaten? 

Laat uw sleutels niet in het slot zitten voor inbrekers, maar kies een vaste, 

veilige opbergplaats waar u snel bij kunt. 

   

3 Kunt u als het nodig is de hulpdiensten snel bereiken? 

Leg uw mobiele telefoon op een plaats waar u snel bij kunt in tijde van 

brand. 

   

4 Zijn de hal, trap en de gang vrij van, spullen en andere materialen? 

Materialen die in de weg staan kunnen hinderen als u bij brand moet 

vluchten. Ook kan de brandweer moeilijk in uw huis komen. 

   

5 Is de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar? 

Bij brand of gaslekkage moet de hoofdafsluiter snel kunnen worden 

afgesloten. De meterkast en/of kruipruimte moet goed bereikbaar zijn. 

Want gas is bij brand erg gevaarlijk. 

   

6 Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde? 

Als er thuis regelmatig kortsluiting is, is het belangrijk dat de oorzaak 

wordt opgespoord en wordt verholpen. Zekeringen zijn 

veiligheidsmaatregelen van elektriciteit.  

   

7 Is het huis beveiligd met een aardlekschakelaar? 

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die bescherming biedt na 

kortsluiting. Zo kan er nooit teveel stroom vrijkomen. 

   

 

Berging N.v.t. Ja Nee 

8 Wordt de cv-ketel regelmatig gecontroleerd en gereinigd? 
Het is verstandig om de ketel jaarlijks te controleren. Door slechte 

verbranding kan er koolmonoxide ontstaan. Dit is een zeer gevaarlijk gas 

dat u niet ziet, proeft en ruikt als het vrijkomt. U kunt hierdoor 

bewusteloos raken en vervolgens stikken. 

   

9 Is uw Cv-ketel vrijgesteld van brandbare materialen 

Brandbare materialen in de buurt van de cv-ketel versnellen een brand. 

Bewaar deze op een veilige plaats, bijvoorbeeld in een schuur. 
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Berging N.v.t. Ja Nee 

10 Wordt het filter van de wasdroger regelmatig stofvrij gemaakt? 
Drogen van was veroorzaakt veel pluizen in de filters. Dit kan brand 

veroorzaken. 

   

11 Zijn de kranen en slangen naar de wasmachine in orde? 
Als de kranen en de slangen niet in orde zijn, kan er waterschade maar 

ook kortsluiting en daardoor mogelijk brand ontstaan.  

   

 

Keuken N.v.t. Ja Nee 

12 Is de gasslang naar het gasfornuis nog in goede staat? 

Zorg ervoor dat de slang buiten de hitte van de gaspitten blijft en 

controleer de slang regelmatig op scheurtjes. U kunt met behulp van 

zeepsop controleren of de aansluiting niet lekt. 

   

13 Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare materialen? 

Houd zoveel brandbare dingen uit de buurt van het kooktoestel, 

bijvoorbeeld pannenlappen, keukenrol, gordijnen, thee- en handdoeken, 

deze kunnen gemakkelijk in brand vliegen. 

   

14 Weet u wat u moet doen bij ‘vlam in de pan’? 

Blijf in de buurt van het fornuis als er gekookt wordt. Brand in de keuken 

ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dat komt doordat de pan te 

heet wordt of voedsel in de pan droogkookt.  

Krijgt u toch een vlam in de pan, doof deze vlam met een passend deksel, 

een blusdeken of een natte theedoek en zet onmiddellijk het fornuis en de 

afzuigkap uit. Gebruik nooit water om te blussen, hierdoor ontstaat een 

steekvlam. 

   

15 Wordt het gasfornuis of de kookplaat uitgezet als u weg gaat? 

Laat pannen niet op het vuur staan als u weg loopt. Er kan bijvoorbeeld 

vlam in de pan ontstaan wanneer u er niet bij bent. 

   

16 

 

Wordt de stekker van huishoudelijke apparaten zoals een waterkoker uit 

het stopcontact gehaald als het apparaat niet wordt gebruikt? 

Als de beveiliging tegen oververhitten van een huishoudelijke apparaat 

waar een verwarmingselement in zit niet goed werkt kan er brand 

ontstaan. Haal daarom altijd de stekker van deze apparaten uit het 

stopcontact als u het niet gebruikt. 

   

17 Wordt het filter van de afzuigkap regelmatig gecontroleerd? 

Dit vet kan vlam vatten, maak daarom de afzuigkap schoon en vervang 

regelmatig het filter. 

   

18 Wordt de geiser jaarlijks gecontroleerd en gereinigd? 

Een slecht werkende geiser kan het zeer gevaarlijke koolmonoxide 

veroorzaken. Dit gas ruikt, proeft en ziet u niet als het vrijkomt, maar is 

wel dodelijk. Een goed afgestelde geiser heeft een blauwe vlam.  

   

 

Woonkamer N.v.t. Ja Nee 

19 Wordt er veilig omgegaan met stekkerdozen? 

Als u teveel stekkerdozen aansluit, kan er overbelasting ontstaan, met 

brand als gevolg. 

   

20 Wordt er veilig omgegaan met elektrische snoeren? 

Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen. Leg ze niet onder 

een tapijt. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit als ze worden gebruikt.  
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21 Wordt de tv ’s nachts en als u weggaat helemaal uitgeschakeld? 

Een televisie in de slaapstand (rood lampje) is een veel voorkomende 

oorzaak van brand. Zet de tv uit als u gaat slapen of het huis verlaat.  

   

22 Wordt er thuis gebruik gemaakt van stevige, onbrandbare standaards voor 

kaarsen? 

Zorg ervoor dat uw kaarsenstandaards stevig staan, niet gemakkelijk 

kunnen omvallen en niet brandbaar zijn. Houd brandbare materialen uit de 

buurt van kaarsen. Blaas de kaarsen uit als u de kamer verlaat.  

   

23 Worden sigaretten op een veilige plaats uitgemaakt en veilig weggegooid? 

Gebruik onbrandbare asbakken en leeg asbakken niet te snel. Doe dit op 

z’n vroegst een kwartier na het uit doen van de laatste sigaret of vul de 

asbak met een laagje water en laat dit een poosje staan. 

   

 

Slaapkamer N.v.t. Ja Nee 

24 Wordt de elektrische deken gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing? 

Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand 

veroorzaken. Gebruik ze daarom op de juiste manier. Controleer het snoer 

op beschadigingen en zet de deken uit als u gaat slapen. 

   

25 Is roken op de slaapkamer taboe? 

Als er iemand thuis in slaap valt, kan een brandende sigaret snel brand 

veroorzaken. Dat gebeurt vaker dan u denkt. 

   

 

Algemeen N.v.t. Ja Nee 

26 Is er thuis een vluchtplan aanwezig? 

Bij een woningbrand heeft u slechts 3 minuten om uzelf in veiligheid te 

brengen. Weet u hoe u uw vluchtladdertje aan het kozijn moet 

bevestigen? Heeft u dit al eens geoefend? Weet u hoe de traphekjes 

werken in het donker? Heeft u uw huissleutel en mobiele telefoon binnen 

handbereik? Heeft u onderling afgesproken wie welke kinderen en 

huisdieren mee naar buiten neemt? Maak met uw huisgenoten een 

vluchtplan, oefen deze en wees voorbereid! 

   

27 Hangen er rookmelders in de overloop, gang en slaapkamer?  

In uw slaap ruikt u niets. Als er brand uit breekt, wordt u dus niet wakker 

van de brandgeur zoals veel mensen wel denken. Uw gehoor werkt wel 

goed. Door de giftige rook die vrijkomt, raakt u snel bewusteloos en kunt 

u stikken. Zorg voor een werkende rookmelder in huis waardoor u wakker 

wordt en op tijd kunt vluchten. 

   

28 Worden lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen bewaard? 

Met vuur spelende kinderen veroorzaken nogal vaak brand. Wees zelf ook 

heel voorzichtig met lucifers en aanstekers. 

   

 

Uitslag 

Hoeveel vragen heeft u met ‘nee’ beantwoord? 

 

0 Uitstekend! U heeft voldoende maatregelen genomen om brand te voorkomen en de 

gevolgen ervan te beperken. 

1 tot 3  U bent zich goed bewust van mogelijke gevaren en handelt daarnaar. 

4 of meer De brandveiligheid van uw woning kan nog wel verbeterd worden! Neem de maatregelen! 
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Risicoperceptie 
 
In hoeverre staat u er wel eens bij stil dat er een brand kan ontstaan in en/of rondom uw woning?  

 nooit 

 zelden  

 soms 

 vaak 

 

Welk rapportcijfer zou u uw eigen niveau van brandveiligheid geven als u kijkt naar uw woning en hoe 

deze wordt gebruikt? Cijfer: ….. (afgerond cijfer, 1 = slecht .....10 = uitstekend) 

 
 
Gegevens woonomgeving 
 

Woning    

 huurwoning, gehuurd via woningcorporatie  koopwoning  

 huurwoning, gehuurd via particulier   

 

Type      

 vrijstaande woning     portiek woning 

 rijtjes woning      twee-onder-een-kap woning 

 appartement of flat     caravan of chalet 

 anders, namelijk……………. 

 

Gezinssamenstelling 

 alleenstaand zonder kind(eren)   gehuwd/samenwonend zonder kind(eren) 

 alleenstaand met kind(eren)    gehuwd/samenwonend met kind(eren) 

 institutioneel (verzorging, internaat)    anders, namelijk……………. 

 

Leeftijd  (oudste bewoner) 

…….jaar 

 

Kinderen 

Aantal kinderen:     ……   leeftijd jongste kind ….. jaar  

                                                                           n.v.t. 

 

Nationaliteit(en) 

 uitsluitend Nederlands  

 Nederlands en……………………. 

 anders, namelijk…………………. 


