Preventiekaart

Brandgevaar bij
bedrijven tijdens
de feestdagen
Preventietips

Met de feestdagen versieren veel ondernemers hun bedrijf. Dit is goed voor de sfeer,
mits u de risico’s beperkt. Het buiten opslaan van spullen brengt juist in deze periode
van het jaar risico’s met zich mee. Naast diefstal is brandstichting en brand door
vuurwerk een veel voorkomende schadeoorzaak. Rook en roet kunnen veel schade
aanrichten en bovendien kan de brand overslaan naar uw gebouwen. Met onze tips
verkleint u de kans op brand.

Gebruik brandveilige versiering
Wist u dat de meeste kunststof vlaggetjes en synthetische
slingers niet voldoen aan de brandveiligheidseisen? Kunststof
en synthetische materialen veroorzaken bij brand gevaarlijke
druppelvorming en verstikkende rook. Op de verpakking van
versiering vindt u de brandvertragende eigenschappen.
• Verlies de veiligheid bij festiviteiten op kantoor niet uit het
oog. Gebruik in de keuken alleen professionele apparatuur
en zorg ervoor dat de festiviteiten zelf niet brandgevaarlijk
zijn (dus geen vuurwerk binnen afsteken, oppassen met
fonduen).
• Doe bij het opruimen de afval in metalen afvalbakken.

Ga verstandig om met verlichting
• Gebruik geen kaarsen of andere lichtbronnen met
open vlam.
• Test de feestverlichting voordat u deze ophangt door
deze een half uurtje te laten branden.
• Controleer of de bedrading van de feestverlichting
onbeschadigd is.
• Sluit feestverlichting bij voorkeur rechtstreeks of
met een enkel verlengsnoer aan op een stopcontact.
• Rol kabelhaspels helemaal af om overbelasting te
voorkomen.
• Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
Verminder de kans op brandstichting
Tweederde van branden in buitenopslag wordt aangestoken.
Vooral afvalcontainers, pallets, kratten en verpakkingsmateriaal zijn vaak doelwit van brandstichting en vandalisme.
• Sla uw spullen zoveel mogelijk binnen op.
• Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik
van vandalen.
• Gebruik voor afvalopslag containers die goed zijn af te
sluiten. Deze kunt u huren bij afvalinzamelingsbedrijven.
• Zet uw containers vast, zodat anderen deze niet kunnen
verplaatsen.
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Beperk mogelijkheden voor brand
Schade bij brandstichting kunt u beperken door goederen
slim op te slaan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de brand
niet kan overslaan op uw gebouwen.
• Houd zoveel mogelijk afstand tussen de opslag en uw
gebouwen. Houd hiervoor als algemene richtlijn minimaal
tien meter aan. Plaats opslag dus tenminste tien meter uit
de gevel.
• Sla niet meer emballage (zoals verpakkingsmateriaal,
kratten en pallets) op dan nodig is.
• Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet
onder luifels en afdaken.
• Sla stoffen die spontaan kunnen ontbranden op in metalen
afvalcontainers met deksel.
• Controleer aan het einde van de werkdag of de containers
goed afgesloten zijn, deze niet tegen gebouwen aan staan
en of de opslagplek niet bereikbaar is voor voorbijgangers.
Controleer het pand regelmatig
• Voor bedrijven die een paar dagen dicht zijn is het belangrijk regelmatig het bedrijfspand te controleren. Vooral leegstaande gebouwen verdienen in deze tijd extra aandacht.
• Sluit brievenbussen, containers en andere opbergplaatsen
die dicht bij het bedrijfsgebouw staan goed af tijdens de
jaarwisseling.
• Net als bij u thuis geldt ook hier: laat licht branden. Schakel
enkele lampen op een tijdklok, zodat er van tijd tot tijd licht
is in het gebouw.
• Bij vrieskou: zorg ervoor dat de buitenkraan is afgesloten.
Dat kan waterschade voorkomen.
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Heeft u vragen over
schadepreventie?
Nationale-Nederlanden adviseert u graag over
het voorkomen van schade. Een team van ervaren
risicodeskundigen staat voor u klaar.

uStuur een e-mail naar

preventieadvies@nn.nl

;Bel tijdens kantooruren met

Team Risicodeskundigen op
070 513 06 40

sKijk op onze website:
www.nn.nl/zakelijk
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