
 LOGBOEK
BRANDVEILIGHEID

DOE EEN SLUITRONDE NA ELKE ACTIVITEIT
De laatste die na een activiteit in het lokaal vertrekt, moet een sluitronde doen. Zo hou je mogelijke brandstichters
of vandalen buiten en beperk je de risico’s tot het ontstaan van vuur als het lokaal niet in gebruik is.

DOE 4 KEER PER JAAR ZELF EEN CONTROLERONDE
Preventieve controles en onderhoud kunnen grote en kleine ongelukken voorkomen. Noteer hieronder wie op welk moment een controleronde deed en vink af indien het OK is. 

Breng meteen in orde wat NIET OK is.

• Zijn alle deuren en ramen dicht?
• Zijn de vuilbakjes in het lokaal leeggemaakt in de grote vuilbakken/containers die buiten staan?
• Zijn alle lichten uit?
• Is al het materiaal opgeruimd?
• Blijven er geen gevaarlijke/giftige producten rondslingeren?

• Zijn alle keukenapparaten uitgeschakeld en uit het stopcontact?
• Staan er géén gasflessen (incl. campinggas) binnen?
• Staat de verwarming uit?
• …

DATUM CONTROLERONDE

WIE DEED DE CONTROLERONDE?

OK OK OK OK

BLUSMIDDELEN
Hangen branddekens en blustoestellen op hun correcte plaats? (blustoestellen moeten onder het aange-
brachte symbool aan de muur bevestigd zijn). Is de veiligheid bij de brandblussers niet verbroken? Zijn ze 
volledig vrij en goed bereikbaar? Hangen er geen jassen of andere zaken over?

¨ ¨ ¨ ¨

EHBO Is het EHBO-materiaal aanwezig, toegankelijk en gecontroleerd? ¨ ¨ ¨ ¨
ROOK- EN CO-DETECTOREN Werken de batterijen nog? Werkt het toestel nog? Gebruik de testknop om dit te testen. ¨ ¨ ¨ ¨

VEILIGHEIDSVERLICHTING Brandt de veiligheidsverlichting als je de testknop indrukt?
Zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit. De noodverlichting moet dan minstens 10 minuten branden.

¨ ¨ ¨ ¨

EVACUATIEPLAN Hangt het plan nog op de daarvoor voorziene plaatsen? ¨ ¨ ¨ ¨
BRANDEVACUATIESIGNAAL Controleer de goede werking. ¨ ¨ ¨ ¨
VLUCHTROUTE Zijn alle vluchtroutes volledig vrij? Gaan de nooddeuren nog open? Hangen de pictogrammen correct? ¨ ¨ ¨ ¨
ROOKVERBOD Staan er geen asbakken binnen? Is de verboden-te-roken-signalisatie aanwezig en duidelijk zichtbaar? ¨ ¨ ¨ ¨
BRANDBARE EN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Controleer of (brand)gevaarlijke producten zich in de daarvoor voorziene (afsluitbare) kast/kist bevinden. ¨ ¨ ¨ ¨

ORDE, NETHEID EN DECORATIEMATERIAAL

Zit het afval buiten in de afvalbakken? Is er niet te veel brandbaar decoratiemateriaal aanwezig in het 
lokaal? Is er op minder dan 1 meter van warmtebronnen geen brandbaar materiaal aanwezig? Liggen er op 
het terrein geen losse brandbare materialen zoals paletten, autobanden, zetels,... bereikbaar voor voorbij-
gangers?

¨ ¨ ¨ ¨

VERLIESSTROOMSCHAKELAAR Controleer de goede werking van de verliesstroomschakelaar aan de hand van de testknop. ¨ ¨ ¨ ¨
DAMPKAP Reinig/vervang de filters van de dampkap jaarlijks (en duid hiernaast aan wanneer je dit het laatst deed). ¨ ¨ ¨ ¨
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LAAT DE VERPLICHTE CONTROLES, ONDERHOUD EN KEURINGEN DOOR EXTERNEN DOEN
Afhankelijk van de aanwezige installaties en toestellen in je lokaal, moet je op regelmatige basis controles, onderhoud en keuringen laten doen door gespecialiseerde firma’s.

HOE VAAK? LAATSTE KEURING OP DOOR WELKE FIRMA? VERVALT TEGEN?

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN Elk jaar Bevoegde instantie/persoon

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING  EN 
SCHOUWEN Elk jaar Bevoegde instantie/persoon

DAMPKAPPEN (INDUSTRIEEL) Elk jaar Bevoegde instantie/persoon

INDIVIDUELE GASVERWARMINGSTOESTELLEN Elk jaar Bevoegde instantie

KEURING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING Om de 5 jaar Erkend organisme

GASINSTALLATIE + STOOKINSTALLATIE Om de 5 jaar Erkend organisme

BRANDALARM Elk jaar Bevoegde instantie/persoon
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