Brandlast opruimen
Het is niet altijd een pretje die jaarlijkse lenteschoonmaak, maar het
helpt wel je huis brandveilig te maken.
Door je huis op te ruimen verminder je de brandlast in je woning.
Reden te meer om er in te vliegen.
Hier volgen enkele tips om je alvast op weg te helpen.
Ruim op
Doe al wat je niet meer gebruikt weg.
Alles wat je bewaart vormt een extra brandlast in je woning. Dit
zorgt er voor dat een brand zich sneller kan verspreiden en minder
gemakkelijk te bedwingen is. Hou dus regelmatig grote kuis in je
spullen.
Geef de keuken- en huishoudtoestellen een grondig onderhoud
Om brand te voorkomen maak je kooktoestellen zoals fornuis, oven
en dampkap goed schoon om vetophoping te voorkomen. Vet zorgt
er immers voor dat een brand zich sneller kan verspreiden.
De droogkast staat op de eerste plaats van elektrische apparaten
die brand kunnen veroorzaken. Reinig de filter van je droogkast na
ieder beurt en maak jaarlijks de luchtafvoerbuis schoon.
Laat schoorsteen, gas en elektriciteitsinstallaties regelmatig
nakijken
De kachel of haard heeft goed dienst gedaan deze winter? Vergeet
niet dat je je schoorsteen jaarlijks moeten laten vegen door een
vakman wil je schouwbrand voorkomen.
Laat ook je gas- en elektriciteitsinstallaties nakijken door een
vakman, volgens de wettelijke bepalingen (elke 25 jaar).
Hou vluchtwegen vrij
Hou de gangen vrij. Wanneer het brand in huis moet je snel kunnen
vluchten en de vluchtroute moet zo lang mogelijk begaanbaar zijn.
Dus geen rommel in de gang.
Zet nooit spullen voor een deur en zorg dat je de ramen kan
openen.
Probeer hier een evenwicht te vinden tussen inbraakbeveiliging en
brandveiligheid.
Leg de huissleutels op een vaste plek
Zorg er voor dat je een vaste plek bij de deur hebt voor je
huissleutels en dat je daar in geval van nood snel aan kan.
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