
I
ROOKMELDERS

BRANDWEER

Brandveilig

LEEFBRANDVEILIG.BE
Brandveilig

ROOKMELDERS
verplicht vanaf 01/01/2020

Meer informatie?
Ga naar

www.leefbrandveilig.be

Nog vragen?
Mail naar

info@leefbrandveilig.be

Volg ons

Steun Oscare in de strijd tegen brandwonden
STEUNEN KAN OP BE78 7354 4444 4486

(fiscaal attest vanaf 40 euro; sponsoring mogelijk)

www.oscare.be

Waar moet je rekening mee houden bij het 
kopen van rookmelders? 

Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 
14604.

Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare 
batterij met een levensduur van 10 jaar.

.

.

Waar vind je een rookmelder?
Rookmelders vind je in de doe-het-zelfwinkel in je buurt, 
in gespecialiseerde zaken, aan het onthaal bij Oscare 
vzw of online via www.oscare.be/shop.

Fito rookmelder ASD-10Q
Met niet-vervangbare batterij > 10 jaar

ROOKMELDERS
REDDEN LEVENS!
Installatie:
Rookmelders plaatsen is heel eenvoudig. De meeste 
rookmelders kan je met, meestal meegeleverde 
dubbelzijdige tape zonder boren en schroeven aan 
het plafond vastplakken. Je plaatst de rookmelders 
best zo dicht mogelijk bij de brandrisico’s en niet in de 
buurt van een lamp of ventilatiesysteem. Lees altijd de 
handleiding van de fabrikant voor de installatie.

Onderhoud:
Om de goede werking van je rookmelders te garanderen 
is het van levensbelang om deze goed te onderhouden 
en tijdig te vervangen.

LET OP!
Stof je rookmelders één keer per 
maand af. Dit doe je best met het 
borstelgedeelte van je stofzuiger.
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Test je rookmelders één keer per 
maand door op de testknop te 
drukken. Gebruik hiervoor NOOIT  
“echte” rook zoals sigarettenrook.

Om de goede werking van je rook-
melders te garanderen is het van 
levensbelang om deze na 10 jaar te 
vervangen. Rookmelders hebben 
immers een beperkte levensduur 
om rook te kunnen detecteren.

20
EURO

incl. BTW

Brandveilig

NBN/14604

Fire Angel WST-630-BNLT 
Draadloos koppelbare rookmelder met 
een niet-vervangbare batterij > 10 jaar

53
EURO

incl. BTW

NBN/14604

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde 
rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen 
hoorbaar is.

Mini rookmelder MR5120
Met niet-vervangbare batterij > 10 jaar

NBN/14604

26
EURO

incl. BTW

**

*

*verkrijgbaar bij Oscare vzw
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WAAROM
ROOKMELDERS
PLAATSEN?
Rookmelders redden levens
Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. 
Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning 
is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmel-
ders. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts 
brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker 
te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van 
een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. In 
grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde 
rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen 
hoorbaar is.

WAAR ROOKMELDERS
PLAATSEN?
Om wettelijk in orde te zijn in Vlaanderen moet op elke 
verdieping van je woning (eengezinswoning, appartement 
of studio) minstens één rookmelder hangen. In studenten- 
huizen en appartementen geldt meestal strengere regels. 
Raadpleeg hiervoor de Dienst Wonen van je gemeente of 
de preventiedienst van de bevoegde brandweer.

Hang in elke kamer een rookmelder behalve 
in de keuken, badkamer en garage. Maar hier 
is uiteraard ook een risico op brand, dus 
plaats een rookmelder in de nabijheid. 

Een ingeoefend vluchtplan zorgt ervoor dat jij 
en je gezin tijdig je woning kunnen verlaten bij 
brand. Bespreek en oefen dit. Op de weg naar 
buiten, sluit je zoveel mogelijk deuren. 

Zorg dat op iedere slaapkamer een zaklamp 
aanwezig is. Vaak valt de elektriciteit uit bij 
brand. 

Steek de sleutel op de deur of leg deze in de 
buurt ervan. Bij brand heb je geen tijd om te 
zoeken. 

6
Duidelijke en vanaf de openbare weg 
zichtbare huisnummers besparen veel tijd 
in noodsituaties. Leesbare huisnummers 
zijn immers van levensbelang!  

Zorg eerst dat je buiten bent en bel dan 
pas naar de hulpdiensten via het gratis 
nummer 112.

BRANDVEILIG LEVEN
BEGINT BIJ JEZELF!
Meer tips kan je terugvinden op 
www.leefbrandveilig.be

BRANDVEILIG LEVEN
KAN JE LEREN!

De ‘Fire Safety Truck’ is het interactief voorlichtingsvoertuig 
van Oscare vzw. Boeken kan via info@leefbrandveilig.be.

Je hebt maar drie minuten om je woning te 
verlaten bij brand!
Wist je dat je bij brand maar drie minuten hebt om je 
woning te verlaten? Wij geven jou tien minuten om onze 
mobiele ‘Fire Escape Room’ te verlaten. Vind de clues, los 
de raadsels op, pas op voor de dichte rook en geraak tijdig 
en levend buiten.

Doel van het spel: mensen bewust maken van een aantal 
brandgevaarlijke objecten in een woning, hoe brandonder-
zoek werkt en weten wat te doen bij brand.

ROOM

FIRE SAFETY TRUCK

ESCAPE
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GARAGE WILLEMS
KONING ALBERTSTRAAT 39, 2381 WEELDE - 014 / 65 70 18

ROOKMELDERS
REDDEN LEVENS!

mobiele
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