Aandachtspunten rookmelders:
■ Een rookmelder kan je leven redden. Je overlevingskansen bij een brand
stijgen met 70%!
■ Plaats in je woning voldoende rookmelders en op de juiste plaatsen.
■ Plaats zeker op elke verdieping in de hal een rookmelder. De rookmelder zorgt
ervoor dat je snel kan ontsnappen uit een brandende woning.
■ Gebruik optische rookmelders die voldoen aan de Europese normering.
■ Test maandelijks de rookmelder.
■ Doe de deuren dicht als je gaat slapen. Zo verhinder je dat rook zich door je woning
verspreidt in geval van brand.

Preventiedienst
Brandweer Zone Antwerpen
Noorderlaan 69
2030 Antwerpen

Tel. 03 338 89 50 (van 8.30 tot 12 uur)

bza.preventie@brandweerzone.antwerpen.be

www.brandweerzoneantwerpen.be

Telefoonnummers hulpdiensten
112

(Europees) noodnummer
brandweer, ziekenwagen
en politie

0800 123 12

blauwe Lijn Politie Antwerpen
(niet-dringende hulp)

0903 99 000

wachtdienst apothekers

0900 10 512

wachtdienst dokters/
oogartsen

Brand ontstaat wanneer aandacht verzwakt
Heb aandacht voor de plaatsing van rookmelders.
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Jaarlijks sterven in België meer dan 80 mensen door brand. Met een
rookmelder stijgt de kans om een brand te overleven met meer dan 70%.
Het installeren van (optische) rookmelders is dan ook verplicht in
nieuwbouw en gerenoveerde woningen in Vlaanderen, en vanaf 2020 is
in elke Vlaamse woning minstens 1 rookmelder verplicht.

Deze campagne kwam tot stand in samenwerking met:
de stad Antwerpen, de gemeenten Wijnegem en Zwijndrecht en de
Federale Overheidsdienst binnenlandse zaken.

Maar hoe installeer je zo’n rookmelder?
En waar in je woning plaats je die het best?

www.brandweerzoneantwerpen.be
03 338 88 11
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Welke rookmelder
kies je het best?

Hoeveel rookmelders
heb je nodig?

Waar installeer je
de rookmelder(s)?

Wat doe je als de
rookmelder af gaat?

Gebruik altijd een optische rookmelder met
een CE-label en normtype NBN EN 14 604.
Deze melder reageert snel op beginnende
branden en geeft een scherp geluidssignaal.

In een appartement dat kleiner is dan
80 m2 volstaat één rookmelder. Als je
appartement groter is, neem je er twee. Dit
aantal is het minimale beschermingsniveau.

■ Plaats een rookmelder op elke verdieping.
■ Plaats ze in volgende ruimtes (in volgorde
van belangrijkheid):

1. Reageer onmiddellijk, blijf kalm en
panikeer niet.

Als je een rookmelder koopt, zorg dan
dat hij beschikt over:
■ een lampje dat aangeeft wanneer de
batterij bijna leeg is;
■ een testknop;
■ een luid alarm.

In een huis geldt hetzelfde principe:
■ één rookmelder per verdieping met
een oppervlakte kleiner dan 150 m2
■ één rookmelder per 150 m2 bij woningen
met een oppervlakte groter dan 150 m2
■ rookmelders in de woonkamer,
slaapkamers en op zolder bieden optimale
bescherming.

Optische rookmelders zijn verplicht in
gerenoveerde en nieuwbouwwoningen.
Vanaf 2020 is minstens één
rookmelder verplicht in elke Vlaamse
woning. ***
(decreetwijziging 10 maart
Voor Vlaanderen gelden volgende regels:
Referentie van de
reglementering

decreet 1 juni 2012

Type rookmelder

Optisch*

Stroomvoorziening
Aantal

Batterij met levensduur van 10 jaar
Minimum 1 per
verdieping

* De term foto-elektrisch komt ook voor.
Rookmelders van het ionische type voldoen
niet aan de reglementering.

Hoe installeer je de
rookmelder(s)?
■ Lees eerst de gebruiksaanwijzing.
■ Installeer de rookmelder volgens de
bijgevoegde instructies. **
■ Plaats de rookmelder in het midden
van het plafond van de ruimte.
■ In geval van een schuin dak, plaats je de
rookmelder op een minimale afstand van 30
cm van de nok.

Hoe onderhoud je
een rookmelder?
■ Vervang na 10 jaar de volledige
rookmelder.
■ Stofzuig of stof het toestel minstens 2 keer
per jaar.
Om zeker te zijn dat het toestel goed
werkt, test je elke maand de rookmelder.
(Druk op het knopje op het toestel.)

Om te vermijden dat de rookmelders vals
alarm slaan, plaats je ze beter niet in de
keuken of de badkamer (waterdamp), of in
de garage (rook van startende motoren).
Plaats in de keuken eventueel een
hittemelder. Naast een open venster of
verluchtingsopening is ook geen goede
plaats voor een rookmelder.

Tips die levens redden:

*** Voor sociale huurwoningen zijn
rookmelders al verplicht. Voor private
huurwoningen gebouwd vóór 1945 zijn
rookmelders verplicht sinds 1 januari 2016.
Voor private huurwoningen vanaf 1945 geldt
de verplichting vanaf 1 januari 2019.

■ Plaats zeker in de slaapkamerhal een
rookmelder.
■ Sluit alle binnendeuren wanneer je gaat
slapen. Rook verspreidt zich minder snel,
zo heb je meer tijd om te vluchten.

2. Waarschuw je huisgenoten als je rook
of vlammen ziet of een brandgeur ruikt.
3. Verlaat onmiddellijk de woning en
help indien mogelijk bewoners bij
het vluchten. Loop niet en neem
geen bezittingen mee.
4. Ga nooit door de rook. Kan het het
niet anders, houd dan je hoofd onder
de rooklaag. Kruip desnoods over de
grond (bij voorkeur in ganzenpas).
5. Als je niet meer kunt vluchten, sluit
de kamerdeur, dek de kieren af en trek
de aandacht van de hulpdiensten.
6. Open nooit een deur waarvan het
blad warm of de klink heet is (voel
hiervoor met je handrug).
7. Ga naar de afgesproken verzamelplaats
(een plaats op minstens 20 m van de
woning) en kijk of alle bewoners hier zijn.

Zolder

Badkamer

Overloop

Slaapkamer

Keuken

Overloop

Woonkamer

Garage

Wasplaats

Rookmelders
Geen rookmelders in deze ruimtes

** In geval van een huurwoning dient de
plaatsing te gebeuren door de verhuurder.
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1. de overloop die uitgeeft op de
slaapkamer(s)
2. de inkom
3. de ruimte waarin het bovenste deel
van de trap uitmondt
4. de kamer naast de keuken
5. de slaapkamer(s)
6. alle andere woonruimtes

■ Plaats een rookmelder in een
slaapkamer waar gerookt wordt.
Het is beter om in huis niet te roken, en
zeker niet in de slaapkamer.

8. Bel naar het noodnummer van de
brandweer: tel. 112.
9. Vermeld het adres, (eventueel) het
aantal slachtoffers en zeg wat er brandt.
10. Informeer de hulpdiensten zodra zij
aankomen.
De regelgeving in verband met
rookmelders verandert vrij vaak.
Up-to-date informatie en richtlijnen
kunnen steeds gevonden worden op
www.brandweerzoneantwerpen.be.
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