
Brand
veiligheid

Studentenhuizen

Voor alle studenten is het belangrijk 
om in een brandveilig huis te wonen.  
Volg daarom deze checklist om je  
huis brandveilig te maken en te 
houden.

Wat kun  

je doen?



Het is nog beter om een panieksluiting of 

draaiknopcilinder aan de binnenzijde van de 

deur te installeren. 

Wanneer meerdere stekker

dozen aan elkaar gesloten worden,  

is de kans aanwezig dat het aan  

gesloten vermogen te groot is voor het 

dunste snoer. Dit snoer kan hierdoor te 

warm worden en brand veroorzaken. Sluit 

stekkerdozen niet onderling op elkaar aan. 

Rol haspelkabels altijd helemaal af. Snoer 

dat op de haspel gerold blijft koelt namelijk 

minder goed af.

Een afzuigkap trekt naast lucht 

ook vet aan. Door de vettige 

laag blijven stofdeeltjes in het 

filter hangen. Bij een bepaalde tempera

tuur kunnen deze stofdeeltjes vlam vatten. 

Een vies filter zorgt dus voor een slecht 

werkende afzuigkap en brandgevaar. Ver  

schoon regelmatig elke 6 maanden het 

filter.

Een wasdroger kan snel brand 

veroorzaken door een com

binatie van warmte, droge lucht, 

stof  en pluis. De droger kan oververhit 

raken wanneer hij zijn warmte niet kwijt 

kan. Wanneer het filter van de wasdroger 

ver stopt is, ontstaat er oververhitting 

waardoor brand kan ontstaan. Maak na 

iedere droogbeurt het filter schoon. 

Checklist

Hangt er in iedere gemeenschappelijke gang en keuken minimaal één werkende 

rookmelder of  thermische melder?

Is er op iedere verdieping en in de gemeenschappelijke keuken ten minste één 

werkend blusmiddel?

Zijn alle vluchtwegen vrij van obstakels? 

Zijn er geen stekkerdozen doorgelust?

Is de filter van de afzuigkap in de afgelopen 6 maanden vervangen of  gereinigd?

Wordt het filter van de wasdroger na iedere droogbeurt stofvrij gemaakt?

Heeft de huiseigenaar een geldige melding van brandveilig gebruik gemaakt  

bij de gemeente? 

Wat kun je doen?

Rookmelders waarschuwen 

bewoners tijdig bij brand. Het 

beste is om melders te hebben 

die aangesloten zijn aan het elektriciteits 

net en geschakeld zijn met elkaar (wanneer 

één melder afgaat, gaan ze allemaal af ).  

Een rookmelder die vaak afgaat tijdens het 

koken kun je vervangen door een ther

mische melder.

Het is erg belangrijk dat bij het 

uitbreken van een brand snel 

ingegrepen kan worden. Dit 

betekent dat er in gemeenschappelijke 

gangen en keukens een blusmiddel beschik

baar moet zijn, zoals een brandblusser of 

blusslang. Wanneer er een frituur aanwezig 

is in je huis kan je dit natuurlijk niet blussen 

met een normale brandblusser. Hiervoor 

zijn speciale vetblussers nodig. De blus

middelen moeten ook jaarlijks gekeurd 

worden. 

Wanneer er brand in je huis 

ontstaat is het belangrijk dat 

iedereen zo snel mogelijk de 

uitgang kan vinden. Tijdens de brand 

verandert een vertrouwde woonomgeving 

in een onherkenbaar doolhof. Zorg dus dat 

alle vluchtwegen vrij zijn en geen obstakels 

bevatten zoals: kasten, fietsen, bier kratten 

of  apparatuur. Deuren moeten ook altijd 

direct en makkelijk te openen zijn. Deuren 

mogen op slot, maar er moet een duidelijke 

plek zijn waar de sleutel te vinden is.  

Actie ondernemen?
Heb je één of  meerdere vragen met nee moeten beantwoorden? Kijk dan wat je 

daaraan kunt doen of  neem contact op met je huisbaas of  verhuurder.



Gebouwen moeten brandveilig 

worden gebruikt. Eigenaren van 

studentenhuizen moeten daarom 

een melding brandveilig gebruik indienen bij 

de gemeente. De melding kan jou als huur

der helpen om gebreken in huis (bouwkun

dig of  installatie) door de huiseigenaar te 

laten verhelpen.

Informatie? 
Kijk voor meer informatie op:  

www.delft.nl/brandveilig 
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