
                   

 

 

 
Woningcontrole brandveiligheid 

 
De woningcontrole brandveiligheid (Home-Safety-Check) werd door de brandweer ontwikkeld 

om bewoners bewust te maken van de gevaren van brand en de preventieve maatregelen die zij 

zelf kunnen uitvoeren.  

Tijdens de Home-Safety-Check wordt een woning op vele punten gecontroleerd en krijgt u 

advies over de preventieve maatregelen die u kunt nemen.  

Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de geadviseerde preventieve 

maatregelen.  

 
 

Geholpen bij het invullen door (lid Buurtpreventieteam); 

Naam   

Datum   Tijd:  

  

Gegevens Bewoner 

Mevr./Dhr.  

Straat en nummer  

Wijk   

Postcode  (Woonplaats)  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Aantal bewoners  

 
Soort woning  □ Vrijstaand   □ Eengezinswoning  □ Galerijflat 
    □ Portiekwoning  □ Appartement    □ Anders 
 
Eigendom woning □ Koop    □ Huur    □ Anders 
 
Rookmelders  □ Ja    □ Nee    □ Aantal !!. 
aanwezig  
 
Aantal rookmelders niet werkend  

 
 

Overige opmerkingen bewoners / adviseur: 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 
Let op! 
 

Dit gedeelte van het formulier is bestemd voor administratieve verwerking. 
  
Na afloop van de woningcontrole dient dit blad door de vrijwilliger van het 
buurtpreventieteam ingevuld ingeleverd te worden bij de coördinator van het 
team.  

 
 

Geholpen bij het invullen door (lid Buurtpreventieteam); 

Naam   

Datum   Tijd:  

  

Gegevens Bewoner 

Mevr./Dhr.  

Straat en nummer  

Wijk   

Postcode  (Woonplaats)  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Aantal bewoners  

 
Soort woning  □ Vrijstaand   □ Eengezinswoning  □ Galerijflat 
    □ Portiekwoning  □ Appartement    □ Anders 
 
Eigendom woning □ Koop    □ Huur    □ Anders 
 
Rookmelders  □ Ja    □ Nee    □ Aantal !!. 
aanwezig  
 
Aantal rookmelders niet werkend  

 
 

Overige opmerkingen bewoners / adviseur: 

 

 

 

 

 

  



                   

 

 

 

A De woning Ja  Nee nvt 

1. Is het huisnummer goed zichtbaar? (aanwijsbordje brandkraan)    

2. Is de weg naar de voordeur (gang /hal) vrij van obstakels?     

3. Zijn de plafonds/wanden van brandveilige materialen gemaakt?    

 Totaal    

B Entree Ja Nee nvt 

4. Is de meterkast goed bereikbaar? (hoofdafsluiters gas & elektra te vinden en bereikbaar)    

5. Is de meterkast in orde? (zekeringen intact en aanwezigheid aardlekschakelaar)    

 Totaal    

C Keuken Ja Nee nvt 

6. Is er een frituurpan met thermostaat aanwezig? (Voorkomt oververhitting / vlam in pan)    

7. Is er een blusdeken (blusmiddel) aanwezigen bereikbaar in de keuken? (Vlam in de pan)    

8. Is er voldoende afstand tussen kooktoestel en brandbare materialen?    

9. Is gasslang van gasfornuis (zichtbaar) in goede conditie? (hitte, scheurtjes, beschadigd)    

10. Wordt het filter van de afzuigkap regelmatig gereinigd / vervangen?    

11. Lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen?    

 Totaal    

D Woonkamer Ja Nee nvt 

12. Wordt de TV helemaal uitgezet bij afwezigheid of als hij niet in gebruik is?    

13. Zijn er nog beeldbuis TV´s aanwezig in huis?    

14. Wordt de TV regelmatig stofvrij gemaakt en is er voldoende warmteventilatie?    

15. Wordt elektriciteit veilig gebruikt? (Niet veel stekkers in een stekkerblok,overbelasting)    

16. Elektrische draden in goede conditie en veilig weggewerkt? (krammen, kleden, haspel)    

17. Veilig gebruik kaarsen? (Afstand brandbare materialen, houders, stevige ondergrond)    

18. Veilig gebruik lampen/ halogeen? (Afstand brandbare materialen)    

19. Veilig gebruik schoorsteen? (aanmaak, vonkenscherm en 1 à 2 pj vegen kanaal)    

20. Let u bij de aanschaf van meubilair op de brandvertragende kwaliteit?    

 Totaal    

E Berging Ja Nee nvt 

21. Wordt van de wasdroger het pluizenfilter en de afvoerslang regelmatig stofvrij gemaakt?    

22. Zijn kraanafsluitingen en slangen (vaat)wasmachine in orde?(overstroming en kortsluiting)    

23. Gasflessen / licht ontvlambare vloeistoffen in goed geventileerde ruimte? (berging)    

24. Wordt gaskachel/(bad)geiser/CV-ketel door erkend installateur onderhouden/gereinigd?    

25. Is CV-ketel rondom vrij van brandbare materialen? (stoffen / vloeistoffen/ ventilatie Co2)    

 Totaal    

F Slaapkamer Ja Nee nvt 

26. Wordt er op de slaapkamer gerookt?    

27. Wordt de elektrische deken veilig gebruikt? (bedrading goed / lees gebruiksaanwijzing)    

28. Worden op de slaapkamer apparaten veilig gebruikt (‘s nachts uit,verdeeldozen, ventilatie)      

 Totaal    

G Bewoners Ja Nee nvt 

29. Kunnen alle bewoners zelfstandig de woning verlaten? (Slechtziend, -horend, -ter been)    

30. Is er een vluchtplan en is deze besproken met de bewoners? (alternatief, verzamelplek)    

31. Is de woning snel te verlaten? (De huissleutel op een vaste, veilige plaats)    

32. Zijn er al rookmelders aanwezig in de woning? (Goed functionerend, op de juiste plek)    
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Heeft u nog vragen?  

Neem contact op met de coördinator van het buurtpreventieteam 

of mail naar: Buurtpreventie@roosendaal.nl. 

F Slaapkamer 

26.  

27.  
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G Bewoners 
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