
•  Levensnoodzakelijk : in de centrale hal in de buurt van de slaapkamers,
de traphal op elk verdiep

•  Noodzakelijk : in alle ruimtes en dit afhankelijk van de aanwezige risico’s 
(risico’s : elektriciteit die continu aanstaat, was-en droogmachine,

 verwarmingstoestellen, opladers,...)

•   Hang de rookmelders aan het plafond, idealiter in 
het midden, minster 30 cm van de muur

•  Ophangen met behulp van schroeven of 
dubbelzijdige kleefband.

WAAR PLAATST U BEST GEEN ROOKMELDERS? 
-  Keuken ( plaats een hittemelder ipv een rookmelder ) 
-  Badkamer (te vochtige ruimte) , plaats een rookmelder in de gang 
-  Garage (plaats een hittemelder ipv een rookmelder) 
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Maak een vluchtplan
Zelfs in ruimtes die u door en door kent,

raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. 

Teken het plan van uw woning (verdieping per verdieping).

Oefen uw vluchtplan met uw gezin !!!!

•  Tekenen is één zaak , maar het inoefenen en afspraken maken met je gezin is 
nog belangrijker !

•  Maak afspraken over de vluchtweg. Hou deze altijd vrij zonder hindernissen.

•  Spreek een alternatieve vluchtweg af indien de eerste keuze niet mogelijk is 
(bv. bij een brand in de trappenhal waardoor de trap niet gebruikt kan worden)

•  Leer kleine kinderen wat ze moeten doen bij het afgaan van de rookmelder 
(zich niet verstoppen, in bed blijven en om hulp roepen)

•  Spreek af waar de leden van het gezin samenkomen na evacuatie uit de 
woning.
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Profi ciat met de aankoop van uw rookmelder 
NUTTIGE TIPS

PLAATSING  
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www.stichtingbrandwonden.be 
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REGISTER UW ROOKMELDER 

REGISTREER EN WIN

Registreer uw rookmelder en maak kans op een mooi en nuttig 
preventiepakket (1 aerosol blustoestel voor brandende olie, 1 CO-
melder en 1 blusdeken). Stuur de registratiekaart gratis terug naar 
Stichting Brandwonden.

ONDERHOUD  

•  Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. 
Gebruik hiervoor de testknop die op de rookmelder 
is voorzien. 

•  Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. 
Dit kan met een stofdoek, of eventueel met uw 
stofzuiger.

•  Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij 
om die te vervangen. Bij sommige rookmelders 
kunt u zelfs de batterij niet vervangen. De batterij 
heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur. 

•  Overschilder nooit uw rookmelder en stop 
nooit de gaatjes toe. De rookmelder kan anders 
hierdoor slecht functioneren.

1 x per maand

1 x per maand





X

GARANTIEBEWIJS 

Noteer hier uw aankoopdatum (uw rookmelder heeft een garantie 
van 10 jaar vanaf het moment van de aankoop).

In geval van defect: knip onderstaand garantiebewijs uit en stuur 
het gratis naar Stichting Brandwonden, Frans Landrainstraat, 42, 
1970 Wezembeek-Oppem. U ontvangt instructies voor het gratis 
terugsturen van de defecte rookmelder. Een nieuw exemplaar wordt 
u gratis bezorgd.

NAAM : .........................................................................................................................................................

VOORNAAM :.............................................................................................................................................

STRAAT : ......................................................................................................................................................

NR : ....................... BUS : ............................................................................................................................

POSTCODE : ................................................................................................................................................

GEMEENTE :...............................................................................................................................................

TELEFOON : ................................................................................................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................................................................

AANKOOPDATUM ROOKMELDER : ...................................................................................................

BATCHNUMMER :.....................................................................................................................................
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