
  

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN

voor een brandveiliger bedrijf  

en/of bedrijventerrein

Back-up data  
Denk na over het effect van brand op uw bedrijf en neem 
maatregelen (bijvoorbeeld back-up computersysteem en 
orderadministratie, brandwerende datakluis) om het risico voor 
uw bedrijfscontinuïteit te verkleinen. 

Branddeuren 
Branddeuren moeten functioneren en brandwerende 
scheidingen moeten intact zijn.

Brandkranen  
Zorg dat brandkranen in de buurt van uw bedrijf bereikbaar 
zijn en altijd door de brandweer kunnen worden gebruikt.

Containers 
Gebruik afvalbakken en containers van onbrandbaar materiaal. 
Zorg voor de mogelijkheid om containers na werktijd af te 
sluiten en vast te zetten zodat deze niet verplaatsbaar zijn. 
Maak het onmogelijk om containers tegen het gebouw of 
goederen aan te zetten. Dit om brandoverslag of inbraken te 
voorkomen.

Installaties 
Zorg dat brandbeveiligingsinstallaties (sprinklersysteem, 
brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, nood-
verlichtingsinstallatie) goed werken en jaarlijks worden 
onderhouden en dat er in uw bedrijf iemand is die ze kan 
bedienen.

Opgeruimd  
Zorg dat uw gebouw en bedrijfsterrein opgeruimd is en blijft.

Pallets  
Zorg voor een veilige afstand (vanaf 10 meter) van 
brandgevoelig materiaal van het gebouw of het buurbedrijf.
Bij brandgevoelig materiaal kunt u denken aan pallets, 
emballagekarton of kunststof verpakkingsmateriaal. Stapel de 
pallets alleen op een gemarkeerd gedeelte van het terrein op 
tot 2 meter hoog, sla deze op tegen de gevels en zeker niet 
onder luifels van gebouwen (10 m vrijhouden van gevels). Ook 
een opslag langs de openbare weg raden wij af. Laat 2 meter 

vrij van wegen en hekwerken. Laat pallets en afval regelmatig 
afvoeren, in elk geval voor het weekeinde. Pallets en kratten 
zijn niet alleen brandbaar, maar ook ideaal materiaal voor 
inbrekers. Pallets kunnen worden gebruikt om een schans te 
maken over een hek (autoshowrooms), een trap te bouwen 
naar eerste verdieping of dak waar men zich vervolgens 
toegang tot uw bedrijf kan verschaffen.

Sluitronde 
Maak een sluitronde aan het einde van de werkdag. Let 
daarbij op brandgevaarlijke situaties en schakel elektrische 
apparatuur zoveel mogelijk uit.

Veilig 
Het is aan te raden om een hek om het eigen terrein van 
voldoende hoogte te hebben en af te sluiten.

Vluchtroutes
Zorg dat vluchtroutes en nooduitgangen goed herkenbaar, vrij 
van obstakels en niet afsluitbaar zijn. Op deze manier kan er 
veilig gevlucht worden in geval van een calamiteit.

Werkvoorraad 
Beperk de werkvoorraad van gevaarlijke brandbare stoffen 
in het bedrijf. Sla geen brandbare materialen op in een 
stookruimte of direct bij een stookinstallatie.

Dit is een duidelijk voorbeeld hoe het niet moet...


