


Met duidel i jkheid vooraf is deze vraag niet nodig.

Breng ‘Brandinstructies ’* aan. Niet alleen omdat het

verpl icht is, maar bovenal voor de veil igheid van

uw medewerkers, gasten, leerl ingen en/of

bezoekers.

In de Arbo-wet is geregeld dat bedrijven en instellingen een ontruimingsplan moeten

opstellen.

Een onderdeel van het ontruimingsplan vormen de plattegronden van het gebouw met

daarin aangegeven de (nood)uitgangen, blusmiddelen, etc.

Naast het ontruimingsplan is het noodzakelijk dat in het gebouw, op voldoende en

duidelijk zichtbare plaatsen, brandinstructies worden aangebracht. *(Brandinstructie

met ontruimingsplattegrond)

Voor een veilige ontruiming

Voor de brandinstructie met ontruimingsplattegrond wordt vaak geadviseerd:

‘In elke ruimte moet - het liefst naast de toegangsdeur - een overzichtelijke

plattegrond duurzaam zijn aangebracht, waarop de kortste vluchtweg is

aangegeven en voorzien van duidelijke instructies.’ Ter wille van de

duidelijkheid is het gebruik van kleuren belangrijk.

Onze Brandinstructies en Veiiligheidsplattegronden voldoen aan de NEN-normen NEN1414 en NTA8112.

In deze folder zijn enkele,

verkleinde, voorbeelden

afgebeeld.

Op onze website:

www.selga.nl kunt u

meerdere voorbeel-den

zien voor hotels, scholen,

bedrijven en instellingen.

Op verzoek zenden wij u

graag enkele voorbeelden.

Eveneens vindt u op onze

website referenties

waarvoor wij

brandinstructies hebben

mogen maken

Voor een veilige ontruiming



U bevindt zich hier
You are here now
Sie befinden sich hier
Vous vous trouvez ici

(Nood)uitgang
Emergency exit
Notausgang
Sortie de secours

Verzamelplaats
Assembly point
Sammelpunkt
Rassemblement

Trappenhuis
Staircase
Treppenhaus
Cage de L’escalier

Brandslang
Fire hose
Feuerschlauch
Tuyau

Brandmelder
Fire alarm button
Feuermelder
Avertisseurd’incendie



Sleutelbuisbrandweer

Brandmeldcentrale

Meterkast

EHBO(eerstehulp)

Brandmeldpaneel

Plattegrond voor Ontruimingsplan
Begane grond. Schaal 1: 400 (A2)

Inntel Hotels Resort Zutphen
De Stoven 37
7206 AZ Zutphen

Datum: 01-04-2010

WWW.SELGA.NL

10 mtr.

Begane grond

Veiligheidsplattegrond (Ontruimingsplan) (NEN1414)

Een veiligheidsplattegrond kan veel breder worden ingezet en zal dus meer informatie bevatten dan een ontruimingsplattegrond.

Een veiligheidsplattegrond voor de bedrijfshulpverlening behoort ten minste de symbolen voor vluchtrouteaanduiding,

reddingsmiddelen en brandbestrijding te bevatten. De symbolen voor geboden, verboden en waarschuwingen kunnen, daar waar

dit bij calamiteitenbestrijding functioneel is, worden gebruikt. Indien de plattegrond ook moet kunnen worden ingezet als

voorlichting binnen een organisatie is het gebruik van deze symbolen functioneel.

Voorbeeld van een Veiligheidsplattegrond t.b.v. het ontruimingsplan voor een hotelgebouw.
(Er zijn meerdere lay-outs en teksten mogelijk. Zie onze website www.selga.nl)

NEN 1414 / NTA 8112

De ontruimings- en

veiligheidsplattegronden

maken wij conform de NEN-

normen NEN1414 en NTA

8112 op A4 of A3 formaat.

Andere formaten zijn mogelijk.

In lijst of geplastificeerd

Van onze klanten horen wij dat

wij goed werk leveren tegen

een redelijke vergoeding.

Zie onze website

www.selga.nl voor referenties.



U bevindt zich hier

Belangrijk bij calamiteiten

Eerste verdieping
Lokaal 121

(Nood)uitgang

Brandslang

Trappen

Lift

Blusdeken

Brandmelder

Alternatieve vluchtroute

Verzamelplaats

Afsluiter gas

Bij brand de lift
niet gebruiken

Vluchtroute

Brandblusser

A

B

Noodsignaal:
‘SIRENE’

B

Wat te doen bij een calamiteit (brand)

1. BLIJF KALM !! PANIEK IS GEVAARLIJK !!

2. Sluit ramen en deuren

3. Volg de instructies van schoolmedewerkers
precies op.

4. Volg bij het verlaten van het gebouw de
route, indien deze geblokkeerd is volg dan
de alternatieve route.

5. Loop op de trappen rechts en achter
elkaar.

6. Eenmaal buiten, ga naar de verzamelplaats
en voeg je bij de docent waarvan je op dat
moment les had. (blijf als klas bij elkaar.)

7. Niemand verlaat de verzamelplaats voordat je
hiervoor toestemming hebt gekregen.

Voorbeeld Ontruimingsplattegrond-brandinstructie voor een schoolgebouw.
(Er zijn meerdere lay-outs en teksten mogelijk. Zie onze website www.selga.nl)
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