
Ingang
   Mijn huisnummer is goed zichtbaar voor de brandweer, ook in het donker
   Mijn sleutels liggen op een veilige, vaste opbergplaats
   Wanneer het nodig is kan ik de hulpdiensten goed inschakelen
   Mijn gang en trap zijn vrij van obstakels
   Mijn hoofdafsluiting van gas, elektriciteit en water kunnen snel worden afgesloten
   Alle zekeringen in mijn meterkast zijn in orde
   Mijn meterkast is vrij van brandbare materialen
   Mijn huis beschikt over een aardlekschakelaar

Keuken
   De gasslang naar mijn gasfornuis wordt regelmatig gecontroleerd op scheurtjes
   De gasslang naar mijn gasfornuis wordt binnen vijftien jaar vervangen
   Er is voldoende afstand tussen mijn kooktoestel en brandbare materialen
   Ik bewaar licht ontvlambare vloeistoffen in een goed geventileerde ruimte
   Bij pannen op het vuur zorg ik dat er iemand in de keuken aanwezig is
   De kookplaat staat altijd uit wanneer ik weg ga
   Ik weet wat ik moet doen bij een ‘vlam in de pan’
   Mijn keuken beschikt over een blusdeken
   Ik maak de afzuigkap regelmatig schoon en vervang reinig regelmatig de filter
   Ik haal de stekkers van huishoudelijke apparaten na gebruik uit het stopcontact
   Mijn geiser wordt jaarlijks gecontroleerd en gereinigd
   Mijn gasflessen bewaar ik buitenshuis in een goed geventileerde ruimte

Huiskamer
  Ik heb niet meerdere stekkerdozen op elkaar aangesloten
  Ik maak gebruik van goedgekeurde en niet beschadigde verlengkabels
  Ik controleer regelmatig losse snoeren op beschadigingen
  Mijn elektrische snoeren liggen niet onder het tapijt
  Bij gebruik van een kabelhaspel rol ik deze helemaal uit
  Mijn televisie wordt helemaal uitgeschakeld als ik wegga 
  Bij onweer en langdurige afwezigheid haal ik alle stekkers uit het stopcontact
  Mijn schoorsteen wordt jaarlijks gecontroleerd en geveegd
  Mijn open haard wordt veilig aangemaakt met aanmaakblokjes 
  Mijn kaarsen staan op stevige en brandveilige standaards

Slaapkamer
  Mijn slaapkamer is rookvrij
  Ik gebruik mijn elektrische deken volgens de gebruiksaanwijzing
  Als ik de elektrische deken niet gebruik, berg ik deze opgerold op

Checklist: Zo maak je jouw woning brandveilig!

Rookmelders
   Ik heb mijn rookmelders op alle 
      noodzakelijke plekken geplaatst
   Al mijn rookmelders zijn aan elkaar 
      gekoppeld
   Ik maak minimaal twee keer per 
      jaar mijn rookmelders grondig schoon
   Ik test maandelijks mijn rookmelders
   Ik vervang mijn rookmelders elke
      tien jaar

Vluchten bij een brand
   Ik heb nagedacht over een vluchtroute bij het uitbreken van een brand
   Ik heb de vluchtroute met gesloten ogen geoefend 
   Ik heb een alternatieve vluchtroute bedacht
   Ik heb afgesproken wie voor wie zorgt bij het uitbreken van een brand
   Ik heb een plaats afgesproken waar iedereen naar toe komt na het vluchten

Algemeen 
  Mijn cv-ketel wordt jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt  
   De ruimte rondom mijn cv-ketel is vrij van brandbare materialen
   De kranen en slangen naar mijn wasmachine zijn in orde
   Ik maak de filter en de luchtafvoerlang van de wasdroger regelmatig stofvrij
   Ik bewaar brandbare materialen op een veilige plaats
   Ik maak mijn sigaretten op een veilige plaats uit
   Ik gooi mijn sigaretten op zijn vroegst een kwartier na het uitdoen weg

Overig
  De wanden en plafonds in mijn woning zijn voorzien van brandveilig materiaal
   Ik bewaar aanstekers en lucifers buiten het bereik van kinderen
   Ik laad ‘s nachts geen elektrische apparaten op
   Ik plaats geen brandbare materialen tegen de verwarming
   Mijn woning beschikt over de juiste blusmiddelen


