Woning
checklist

Hoe veilig is jouw huis?
Vul deze checklist in en maak je huis veiliger

met behulp van de handige en praktische tips op

www.woongemakiskinderspel.nl. Al heel veel mensen
gingen je voor en de tips zijn snel en makkelijk uit

te voeren. Denk aan bijvoorbeeld een koolmonoxide
melder ophangen op de juiste hoogte of een sensor
lampje plaatsen naast het bed.

Entree en looproute
ja

nee n.v.t.

1

Heb je een vluchtplan?
Bedenk samen met je medebewoners een vluchtroute. Oefen dit af en toe,
zodat je de woning (’s nachts) snel kunt verlaten.

 

2

Hangt de huissleutel altijd op dezelfde plek?
Haal de sleutel met oog op inbraakpreventie uit het slot en hang deze op een
veilige, maar goed bereikbare plaats. Zo kun je bij een noodgeval altijd makkelijk
en snel het huis verlaten.

 

3

Hangen er rookmelders in jouw vluchtroute?
Rookmelders kunnen je op tijd wakker maken, zodat je snel kunt vluchten.
Voorzie minimaal alle ruimten waardoor gevlucht moet worden van rookmelders.
Nog beter is om te kiezen voor gekoppelde rookmelders.

 

4

Als er rookmelders aanwezig zijn, doen die het ook?
De rookmelders moeten regelmatig worden getest.

  

5

Zijn de trappen, hal en gangen vrij van obstakels?
Zo kun je bij brand veiliger vluchten en kunnen hulpverleningsdiensten
makkelijker de woning in.

 

6

Is er voldoende verlichting bij de trap?
Kun je ook ’s nachts de treden van de trap goed zien?

 

7

Heeft de trap aan beide kanten een leuning?
Door een leuning aan beide kanten verminder je valgevaar.

 

8

Is de meterkast vrij van brandbare materialen?
Bij een brand in de meterkast die bijvoorbeeld ontstaan is door kortsluiting kunnen
brandbare materialen zoals kleding, (hand)schoenen of tennisrackets ook vlam vatten.

 

Keuken
ja
9

Blijf je altijd bij het gasfornuis staan als het aanstaat?
Laat pannen niet onbewaakt op het vuur staan.

nee n.v.t.

 

10 Weet je wat je moet doen bij een ‘vlam in de pan’?
Blijf altijd in de buurt van het fornuis als je aan het koken bent. Als de vlam in de
pan slaat, doe de deksel over de pan (of gebruik een geschikte blusdeken), schakel
de warmtebron uit, zet als het mogelijk is de afzuigkap uit en laat de pan minstens
een half uur staan om af te koelen. Controleer of het vuur echt uit is.

 

11

Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare materialen?
Houd pannenlappen, thee- en handdoeken, keukenrollen en andere brandbare
materialen uit de buurt van het fornuis.

 

12

Vervang of reinig je regelmatig het filter van de afzuigkap?
Het vet in het filter van de afzuigkap kan vlam vatten. Maak de afzuigkap regelmatig
schoon en/of vervang geregeld het filter.

 

13

Bewaar je lichtontvlambare vloeistoffen of gasflessen op een veilige plaats?
Bewaar lichtontvlambare vloeistoffen zoals wasbenzine, spiritus en terpentine niet
in de buurt van cv-ketels of andere mogelijke hittebronnen. Hierdoor kunnen deze
stoffen makkelijk in brand vliegen. Bewaar ze dus op een veilige plaats en buiten
bereik van kinderen, bijvoorbeeld in een afsluitbare kast in de schuur. Beperk de
hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen die je in huis bewaart.

  

14 Bewaar je lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen?
Met vuur spelende kinderen veroorzaken regelmatig brand. Daarnaast is er
een groot risico dat kinderen ernstige brandwonden kunnen oplopen.

Doe de woningcheck
ook bij je buren en
familieleden!

  

Woonkamer en overig
ja
15

Liggen er losliggende kleedjes in huis?
Haal ze weg of plaats antislip onder de kleedjes.

nee n.v.t.

 

16 Als je een open haard, houtkachel of dergelijke hebt:
laat je regelmatig de schoorsteen/afvoer controleren en vegen?
Laat de schoorsteen vegen en reinigen door een erkende schoorsteenveger,
aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB).
Deze schoorsteenvegers kun je vinden op www.schoorsteenveger.nl

  

17

  

Maak je de open haard/houtkachel veilig aan?
Gebruik alleen aanmaakhoutjes/-blokjes voor het aansteken van een open haard.
Spiritus of benzine kunnen zorgen voor een explosieve verbranding en/of steekvlam.
Gebruik een vonkenscherm om gloeiende houtskooldeeltjes tegen te houden.

18 Gebruik je onbrandbare kaarsenstandaards?
Zorg ervoor dat de kaarsenstandaards van onbrandbaar materiaal zijn
(bijvoorbeeld metaal, glas of steen) en op een stevige ondergrond staan.
Houd brandbare materialen en kinderen uit de buurt van brandende kaarsen.
Doe de kaarsen uit als je de ruimte verlaat.

 

19 Ga je veilig om met wandcontactdozen en stekkeraansluitingen?
Als je te veel stekkerdozen op één en dezelfde groep aansluit, kan er overbelasting
ontstaan, met kans op brand. Gebruik bij voorkeur alleen het aantal aansluitingen
per stopcontact en controleer het maximaal toegestane wattage.

 

20 Ga je veilig om met elektrische snoeren?
Controleer losse snoeren geregeld op beschadigingen en zorg dat snoeren vrij liggen
van obstakels. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit als je ze gebruikt.

 

21

 

Liggen er losliggende snoeren in huis waardoor je zou kunnen vallen?
Maak snoeren vast zodat veilig vluchten mogelijk is.

22 Schakel je oudere tv’s (niet zijnde led of LCD) ’s nachts en als je weggaat helemaal uit?

  

Slaap- en badkamer
ja

nee

23 Is er ’s nachts voldoende licht in de slaapkamer?
Als je onverwachts of snel uit bed moet stappen, voorkom je ongelukken door het
gebruiken van bijvoorbeeld een sensorlamp. Voorkom verrassingen door een lamp te
kiezen die werkt op batterijen in geval van stroomuitval.

 

24 Wordt er gerookt in de slaapkamer?
Als je in slaap valt, kan een brandende sigaret snel brand veroorzaken.
Dat gebeurt vaker dan je denkt.

 

25 Heb je een anti-slipmat of anti-slipondergrond in de doucheruimte?

 
 

26 Heb je handgrepen bij de douche of het bad?

Algemeen
ja

nee n.v.t.

27 Laat je de cv-ketel regelmatig controleren?
Het is aan te bevelen om de cv-ketel, afhankelijk van het type, jaarlijks of
tweejaarlijks te laten nakijken. Door slechte verbranding kan, ook bij een
gesloten systeem, het levensgevaarlijke koolmonoxide ontstaan.

  

28 Heb je koolmonoxidemelders hangen in de buurt van warmtebronnen
zoals een kachel of cv-ketel?
Door een verkeerd geïnstalleerde, kapotte of slecht werkende warmtebron kan
het levensgevaarlijke koolmonoxide ontstaan. Koolmonoxide is een gevaarlijke
gas en kun je niet zien, proeven of ruiken. Een koolmonoxidemelder zorgt ervoor
dat je op tijd gealarmeerd wordt, zodat je nog veilig kunt vluchten.

  

29 Maak je de filters en de afvoer van de wasdroger na iedere droogbeurt stofvrij?
Filters, maar ook de afvoer kunnen verstopt raken door pluisjes van het wasgoed.
Door oververhitting kan al snel brand ontstaan.

  

30 Laad je elektrische apparaten veilig op?
Accu’s van bijvoorbeeld mobiele telefoons, elektrische fietsen, tablets of speelgoed
kunnen in brand vliegen als ze oververhit raken. Laad ze daarom overdag op in een
ruimte met een rookmelder. Gebruik de originele oplader en leg het toestel tijdens
het laden op een harde ondergrond.

  

En hoe veilig is jouw huis?
Deze dingen oplossen is makkelijker
dan je misschien denkt.

1.

handige tips en heldere instructies om je

2. .......................................................................................................................................................

dingen ga jij meteen aan de slag?

3. .......................................................................................................................................................

Kijk op woongemakiskinderspel.nl voor
huis veiliger te maken. Met welke drie

.......................................................................................................................................................

