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Nieuwsbrief
In Veiligheidsregio
Brabant-Noord werken
hulpdiensten samen aan
veiligheid. Dat doen ze niet
alleen. Ook inwoners, bedrijven
en instellingen leveren een
belangrijke bijdrage.
De brandweer is betrokken bij 30
Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) trajecten in de regio. In
een KVO traject werken we
samen met ondernemers, politie
en gemeenten aan veilige
winkelgebieden en
bedrijventerreinen. Dat doen we
op basis van een duurzame en
structurele samenwerking.
Deze nieuwsbrief is bedoeld om
ondernemers die aangesloten
zijn bij een KVO periodiek op de
hoogte te brengen van
ontwikkelingen op het gebied
van brandveiligheid.

Defect aan elektrische
installatie grote veroorzaker brand
Eén van de grootste veroorzakers van brand is een defect of
overbelasting van een elektrische installatie. Het plaatsen van een
nieuw apparaat leidt nogal eens tot overbelasting van de bestaande
installatie. Ook zien we een toename van branden die worden
veroorzaakt door het opladen van een apparaat.
Bij een elektrische installatie hoort ook een stukje onderhoud. Wist
je bijvoorbeeld dat het niet tijdig vervangen van TL verlichting ook
brand kan veroorzaken.

Casus
Op de foto hieronder ziet u een voorbeeld waarbij het mis ging. De
oorzaak was een technisch mankement. Voorafgaand aan de brand
waren er al enkele storingen opgemerkt maar er is geen erkende
installateur ingeschakeld. Op het eerste gezicht lijkt de schade
misschien mee te vallen. Echter door de kunststof onderdelen in de
kast is de rookschade in het gehele pand aanzienlijk geweest.

Tips
Om brand in een elektrische installatie te voorkomen:
• Laadt accu’s op als er mensen aanwezig zijn.
• Vervang TL buizen die knipperen en/of die op de kopse
kanten bruine of zwarte randen hebben.
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Plan een regulier thermo grafisch onderzoek in. Dit beoordeeld of de
installatie overbelast is.
Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos. Check op de
onderkant van de doos het maximale vermogen (Watt)
Test de aardlekschakelaar met regelmaat en laat periodiek de aarding van
de installatie controleren door een erkend installateur.
Sta je het gebruik van eigen apparaten van medewerkers toe? Check de
kwaliteit er van.
Zet je BHV medewerker in voor een periodieke controle van bovenstaande
punten.
Een aantal verzekeringsmaatschappijen heeft aanvullende tips en bieden
keuringen aan. Check dit bij je eigen verzekeraar.
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Tot slot
Naast bovenstaande specifieke tips zijn er nog veel meer tips te vinden op
www.brandweer.nl/brandveiligheid
Brandweer Brabant-Noord voert de nodige controles uit op naleving van de regels
maar we geven je liever tips en preventie advies. Vragen? Neem gerust contact
met ons op. Zie onderstaande contactgegevens.
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