
Bron + ontsteking + zuurstof = BRAND! 
Een brand kan alleen ontstaan wanneer volgende drie 
elementen samen aanwezig zijn:
• een brandbare stof: papier, hout, textiel, ...
• zuurstof: in de lucht
• een ontstekingsbron: een lucifer, een sigaret, een 

vonk, een verwarmingstoestel, ...
Zorg er dus voor dat deze drie elementen altijd uit

elkaars buurt blijven.

Hier brandt de lamp
Je zou het niet direct verwachten, maar de woonkamer is 
een potentiële brandhaard. Denk maar aan kaarsjes, halo-
geenlampen, de kachel, kortsluiting op elektronica, …
• Plaats een kaars altijd op een stabiele en onbrandbare 

ondergrond en doof ze als u gaat slapen.
• Halogeenspots kunnen erg warm worden. Plaats ze dus 

zeker niet tegen uw gordijnen of andere brandbare 
materialen. 

• Met een vonkenscherm verhindert u dat de vonken uit 
uw open haard overslaan op uw vloerbekleding. 

• Zorg ervoor dat sigarettenpeuken en kachelassen niet 
meer nasmeulen wanneer u ze in de vuilnisbak doet. 
Doe ze liever eerst een tijdje in een metalen emmertje. 

• Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van 
kinderen. 

Houd de vlam uit de pan
Warme potten en pannen, gas, hete platen en damp, friteuse, … Een keuken is dé plaats bij uitstek waar een brandje kan 
ontstaan. Dubbel opletten is hier de boodschap. 
• Blijf altijd in de buurt van een hete friteuse. Vat hij vuur, giet er dan zeker geen water over (dan brandt de olie of het vet 

nog heviger) maar doof het met een branddeken (te koop in de grotere doe-het-zelfzaken) of met een natte, uitgewrongen (!) 
dweil.

• Schakel alle toestellen uit, als u de keuken verlaat, behalve uw frigo natuurlijk.

Hoe beschermt u uw woning tegen brand?
Wie in een woningbrand terechtkomt, maakt zich best snel uit de voeten. In enkele minuten tijd kan een 
klein vlammetje immers uitgroeien tot een onbeheersbare brand en mogelijk een hoge tol eisen: een 
gezinslid, uw huis, de inboedel, souvenirs, ...
Brand is in de meeste gevallen te vermijden. We leggen u hieronder uit hoe u met enkele kleine maatregelen 
kunt voorkomen dat uw huis in rook opgaat.
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Met een rookmelder in de hal slaap je op beide oren
Als we slapen, staat ons reukorgaan op non-actief. We worden dus niet wakker van mogelijke rook die zich verspreidt in de 
woning. Waar we dan weer wel wakker van worden bij brand is een … rookmelder! Deze produceert een oorverdovend lawaai 
bij een beginnende brand zodat zelfs de meest vaste slapers uit hun diepe slaap ontwaken. 

Hang de rookmelder in de eerste plaats in de hal en de traphal. Dit zijn plaatsen waar de lucht 
gemakkelijk circuleert. En dus waar rook zich bij een beginnende brand het eerst verspreidt. Een
klassieke rookmelder hangt u beter niet in de keuken want hier zal hij regelmatig geactiveerd worden tijdens het koken.

En nu we het toch over ‘rook’ hebben. Rookt u graag een sigaretje? Dan doet u dit misschien graag nog even voor het slapengaan 
in de zetel of in bed. Blijf dan vooral wakker tijdens het roken want voor je het weet, staat je huis in brand. Raar maar waar, de 
meeste woningbranden worden nog steeds veroorzaakt door een brandende sigaret.

Laat ze niet over hun toeren gaan
Toestellen met een verwarmde weerstand (bijv. haardroger, maar ook wasmachine, droogkast, …) kunnen vuur vatten als ze 
oververhit raken en in contact komen met brandbare materialen. Hang dus geen was te drogen op of vlakbij een elektrisch 
verwarmingstoestel. 
• Houd apparaten die warmte afgeven uit de buurt van brandbare voorwerpen maar ook uit de buurt van rook, stof, vocht, …
•	 Laat het elektriciteitsnet in uw woning om de tien jaar nakijken door een erkend keuringsbedrijf. 

Ten slotte: zorg voor een goede brandverzekering ... van Baloise Insurance
Ook al bent u nog zo voorzichtig, een accidentje is snel gebeurd. Hebt u dus kleine of grote brandschade, dan kunt u maar 
beter een brandverzekering hebben. Bovendien dekt  deze verzekering veel meer dan enkel brandschade (ook waterschade, 
glasbreuk, enz.). 
Het is belangrijk dat uw huis en inboedel voor het correcte bedrag verzekerd zijn. Vraag meer info bij uw makelaar of op 
www.baloise.be.
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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Wat te doen bij brand?
1. Evacueer iedereen.
2. Bel de brandweer (100 of 112). 
3. Als de brand nog niet te hevig is en de rook het zicht 

niet belemmert, kunt u zelf 1 bluspoging wagen met 
een brandblusser. Zorg er wel voor dat u uw gezin 
hiermee niet in gevaar brengt. 

Zo ziet u uw woning niet in rook opgaan
1. Blijf in de keuken tijdens het koken.
2. Houd lucifers en aanstekers uit de buurt van kinderen.
3. Kaarsen? Gezellig, maar vergeet ze niet te doven.
4. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar de 

verwarmingsketel staat.
5. Hang een rookmelder in de hal en de gang.
6. Rook niet in huis en zeker niet in de slaapkamer.

Bescherm uw huis preventief tegen 
brand en krijg de helft terugbetaald
Als belastingbetaler kunt u belastingvermindering 
genieten tot 50 % van de werkelijk gemaakte kosten 
voor brandpreventie. Voor meer info kunt u terecht op  
www.minfin.fgov.be en www.besafe.be.

7. Warme peuken en assen horen niet thuis in de vuilzak.
8. Koop een branddeken en bewaar het in de keuken op 

een zichtbare plaats.
9. Hang geen was te drogen boven elektrische toestellen.
10. Laat uw schoorsteen en elektriciteitsnet regelmatig na-

kijken.

Voor meer veiligheidstips, surf naar www.baloise.be.


