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WAN – 5 TIPS VOOR EEN BRANDVEILIGE WONING 
 

BRANDVEILIGHEID REDT LEVENS 
 
 

Je wil er liever niet aan denken, maar een woningbrand kan rampzalige gevolgen hebben. Voorkomen 
is, zeker bij brand, altijd beter dan genezen. Een brandveilige woning verkleint het risico op 
woningbrand aanzienlijk. En mocht er dan toch brand uitbreken kun je met simpele maatregelen de 
schade beperken. 
 

TIP 1: PLAATS EEN ROOKMELDER 
 

Als je slaapt, ruik je niets, dus ook geen rook. De meeste slachtoffers bij brand vallen door inademen 
van rook. Het is dus van groot belang dat je meteen gewekt wordt bij rookontwikkeling. Daar zorgt een 
rookmelder voor. Hang ten minste een rookmelder in de hal en op de overloop, tegen het plafond en 
op de vluchtroute naar buiten. 
 

TIP 2: LET OP ELEKTRISCHE APPARATEN 
 

Een van de meest voorkomende oorzaken van woningbrand is onvoorzichtig gebruik van elektrische 
apparatuur. Zorg ervoor dat apparaten hun warmte kwijt kunnen, houd ze stofvrij en zet ze liever uit 
dan op stand-by. Wasdrogers zijn van alle huishoudelijke apparaten het meest brandgevaarlijk. Maak 
de filters na elke droogbeurt schoon en zet de wasdroger niet aan als je niet thuis bent. 
 

TIP 3: MAAK HET HUISNUMMER ZICHTBAAR 
 

Zorg ervoor dat het huisnummer van de woning zichtbaar en leesbaar is vanaf de openbare weg, ook 
in het donker. Dit kan kostbare seconden schelen: de brandweer hoeft dan niet te zoeken naar de 
juiste woning.  
 

TIP 4: DOE DE DEUR DICHT 
 

Sluit alle binnendeuren voordat je gaat slapen. Dit zorgt ervoor dat de giftige rook die bij brand 
vrijkomt, nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Hierdoor heb je meer kans en tijd om veilig te 
vluchten. 
 

TIP 5: MAAK EEN VLUCHTPLAN 
 

Na het begin van een brand zijn er maar enkele minuten om jezelf te redden. Zorg daarom dat je weet 
wat de snelste weg naar buiten is, en maak ook een alternatieve vluchtroute voor als de eerste route 
geblokkeerd is. Bepaal ook een vluchtkamer (aan de straatkant) voor als deze route ook is afgesloten, 
om op de brandweer te wachten. Bespreek dit alles met je gezinsleden. 
 

WAN EN BRANDVEILIGHEID  
 

Als eigenaar, huurder of verhuurder van een woning wil je brandgevaar voorkomen. Woning Advies 
Nederland voert brandveiligheidsscans uit. Hiermee wordt direct inzichtelijk hoe het pand er qua 
brandveiligheid voor staat. De brandveiligheidsscan (of brandveiligheidsinspectie) bestaat uit een 
quickscan en een controlelijst. Ook krijgt de bewoner advies en tips rondom brandveiligheid voormeer 
bewustwording.  
 
Neem voor meer informatie contact op met Woning Advies Nederland via 0345-729000 of 
info@woningadviesnederland.nl. 


