brandveiligheid checklist
voor een indoor speelgelegenheid

Iedere indoor speelgelegenheid neemt maatregelen voor een brandveilige omgeving en controleert daarbij
regelmatig of de locatie brandveilig is. Met deze checklist kun je dat zelf controleren zodat je weet waar je op moet letten.
Kruis aan wat geldt bij jouw indoor speelgelegenheid:
ja, het is brandveilig /
nee, het is niet brandveilig.

Is je omgeving
brandveilig?

Besteed extra aandacht aan alle apparaten en installaties die
functioneren op gas of elektriciteit. Zo wordt je indoor speelgelegenheid nog veiliger. Het is daarnaast ook belangrijk om
heel voorzichtig te zijn met vuur en tijdens het koken of frituren.

Elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld een TV of computerscherm, zijn een aandachtspunt.
Ze worden warm en trekken stof aan. Dat kan brandgevaarlijk zijn.
• Staat de TV of computer (of een ander elektronisch apparaat) nooit op stand-by?
Gas- en elektrische installaties moeten minstens één keer per jaar worden nagekeken of ze
nog veilig functioneren.
• Komt er elk jaar een erkend installateur het gas en de elektra controleren en onderhouden?

Indoor speeltoestellen beschikken vaak over veel (val)netten en als doolhof ingerichte
speeltoestellen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. In geval van een calamiteit
moet het mogelijk zijn om kinderen snel uit de speeltoestellen te halen.

Hoe haal je de
kinderen snel
uit de speeltoestellen?

• Zijn er altijd speciale hulpmiddelen (zoals messen) bij de hand om in geval van een
calamiteit de netten van de speeltoestellen door te kunnen snijden?
• Zijn alle speeltoestellen toegankelijk voor volwassenen zodat kinderen er uit gehaald
kunnen worden en er nagegaan kan worden of er geen kinderen zijn achtergebleven?

Een brandmeldinstallatie ontdekt brand in een vroeg stadium en
geeft je een duidelijk geluidsignaal bij brand.

Heb je een
brandmeldinstallatie?

• Is er een brandmeldinstallatie aanwezig?
• Hangen er rookmelders in elke ruimte?
• Is het geluidsignaal overal in het gebouw te horen?
Het is belangrijk om een brandmeldinstallatie regelmatig te laten testen en onderhouden door een expert.
• Wordt de brandmeldinstallatie regelmatig door een expert gecontroleerd en onderhouden?
• Wordt de brandmeldinstallatie regelmatig getest door de bhv’ers?

Weet jij wat
je moet doen
bij brand?

Als er brand is, moet je zo snel mogelijk het gebouw uit en de brandweer bellen.
Gaat het om een klein, beginnend brandje? Dan kun je proberen om deze zelf
te blussen. Lukt dat niet, ga dan alsnog snel naar buiten en bel de brandweer.
Nadenken over een vlucht- of ontruimingsplan is belangrijk. Bedenk hoe je zo snel mogelijk buiten
komt als er brand is. Bedenk verschillende routes, zorg dat iedereen het pand ook uit kan (geen
obstakels in de gang of deuren die op slot zijn) en zorg voor een vaste verzamelplaats buiten het
gebouw. Oefen je calamiteiten- of ontruimingsplan regelmatig.
• Is er een calamiteiten- of ontruimingsplan?
• Oefenen jullie dit calamiteiten- of ontruimingsplan regelmatig?
• Zijn alle vluchtroutes vrij van obstakels?
• Zijn alle nooduitgangen vrij van obstakels en makkelijk/snel te openen?
Met een brandslanghaspel of een brandblusser kun je een beginnend brandje zelf blussen.
Deze zijn erg nuttig, maar alleen als ze snel zijn te bereiken (geen obstakels ervoor) en regelmatig
worden gecontroleerd en onderhouden.
• Hebben jullie brandslanghaspels of brandblussers in het gebouw?
• Weet je waar de brandslanghaspels of brandblussers hangen?
• Kun je snel bij brandslanghaspels of brandblussers als er brand uitbreekt?
• Weet je hoe de brandslanghaspels of brandblussers werken?

