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A. Algemeen 
 
A1. BRANDDEUREN 

 Goed onderhouden, onbeschadigd 

 Vrij van obstakels, keggen etc. 

 Vrij lopend, en goed sluitend bij activering 
 
A2. BRANDMUREN 

 Goed onderhouden, geen scheuren, geen 
beschadigingen 

 Kabeldoorvoeringen brandwerend afgedicht 
 
A3. KABELDOORVOERINGEN 

 Doorvoeren dicht met brandwerend materiaal 
 
 

B. Omgevingsfactoren 
 
B1. VERLICHTING 

 Verlichtingsapparatuur in goede conditie en schoon 
(van schakelaar tot lamp) 

 Verlichtingsarmaturen onbeschadigd 

 Juiste uitvoering van verlichtingsarmaturen in EX 
ruimte 

 
B2. ROOKVERBOD 

 Verbodsborden aanwezig 

 Rookverbod wordt nageleefd 

 Rookruimtes voorzien van vlamdovende asbakken 
 

 
C. Materialen 
 
C1. STAPELING EN OPSLAG 

 Materialen ordentelijk opgeslagen  

 Markering van maximale stapelhoogte 

 Kleine of onregelmatige voorwerpen goed 
ondersteund, gestapeld met beperking in hoogte 
van stapeling, stabiel en beveiligd tegen 
ineenstorten en omvallen 

 Opslagruimte schoon en zonder vreemde 
materialen of voorwerpen 

 Rekken verankerd aan grond, aan elkaar, aan de 
muur 

 Voorzieningen tegen aanrijdinggevaar aanwezig en 
in orde 

 
C2. CHEMICALIËN EN BRANDSTOFFEN 

 Tanks/vaten van geschikt materiaal 

 Indien van toepassing aarding aanwezig en gebruikt 
tijdens laden/lossen 

 Goede opvangmogelijkheden bij lekkage of morsen 

 Gebruik van het juiste absorberend  materiaal bij 
lekkage of morsen 

 Heat tracing aanwezig en in orde  

 Voldoende geschikte opslagkasten, brandbestendig 
en geventileerd 

 Opslagruimte verwarmd zonder ontstekingsbron 

 Goedgekeurde draagbare veiligheidskannen in 
gebruik 

 Ruimte voldoende geventileerd 

 Materialen gescheiden i.v.m. ongewenste reacties 
 
C3. GECOMPRIMEERDE GASSEN 

 Cilinders/flessen rechtop opgeslagen en tegen 
omvallen beveiligd 

 Naar inhoud gescheiden en duidelijk gemerkt 

 Beschermdoppen geplaatst en handvast gedraaid 

 Beschermd tegen corrosie en weersinvloeden 

 Gescheiden van warmtebronnen 

 Gescheiden van trappen, liften en evacuatie routes 

 Rubber slangen niet poreus 

 Opslagruimte voldoende geventileerd 
 
C4. PALLETS / KRATTEN 

 Op juiste wijze gestapeld 

 Maximale opslagcapaciteit aangegeven (i.v.m. 
vuurbelasting) 

 Buitenopslag van pallets op veilige afstand van 
gebouwen (10-15 meter) 

 
 

D. Apparatuur 

 
D1. ELEKTRISCH GEREEDSCHAP  

 Goede algemene conditie van elektrisch 
gereedschap en elektrische snoeren 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 

 Juiste wijze van gebruik 

 Beschermings- en beveiligingsmechanismen goed 
onderhouden 

 Elektrische aarding en/of dubbele isolatie 

 Belastingsmogelijkheden in overeenstemming met 
gebruik 

 Gereedschap voldoet aan bijzondere eisen gesteld 
door werkomgeving (explosievrij etc.) 

 
D2. BOILERS 

 Algemene conditie van de boiler 

 Ruimte voldoende geventileerd  

 Ruimte ordelijk, vrij van opslag 

 Logboek aanwezig 
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D3. COMPRESSOREN 

 Ruimte ordelijk, vrij van opslag 

 Algemene conditie van de compressor 

 Logboek aanwezig 
 
D4. KOEL / VRIESAPPARATUUR 

 Ruimte ordelijk, vrij van opslag 

 Algemene conditie van de apparatuur 

 Geen ijs- en pegelvorming 
 
D5. VERWARMINGSAPPARATUUR 

 Ruimte ordelijk, vrij van opslag 

 Algemene conditie van de apparatuur 

 Logboek aanwezig 
 
 
D6. BATTERIJLADERS 

 Bevinden de laders zich in een aparte, geschikte 
ruimte 

 Juiste detectie / blusmiddelen aanwezig 

 Ruimte ordelijk, vrij van opslag 

 Ruimte voldoende geventileerd 
 
D7. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

 Bedieningspanelen en hoogspanningsapparatuur 
gesloten en afgeschermd 

 Bedieningspanelen gemerkt 

 Algemene conditie van bedrading, isolatie en 
apparatuur 

 Borgingsmogelijkheden (Lock out / tag out) 
aanwezig 

 Lock out / tag out juist in gebruik 

 Onderhoud conform normen 

 Geen losse kabels en kabeluiteinden over vloer, 
door deuropeningen, etc. 

 Geen permanente aansluitingen op kabelhaspels 

 Kabelhaspels volledig afgerold bij belasting 
 
D8. AFSLUITERS 

 Geïdentificeerd & gemarkeerd 

 In goede conditie 

 Goed toegankelijk 
 
 

E. Gevaarbeheersing 
 
E1. HANDBRANDBLUSSERS 

 Van het geschikte type 

 Direct beschikbaar, toegankelijk en vrij van opslag 

 Blusser voorzien van actuele keuringsindicatie 

 Op de juiste wijze bevestigd (bereikbaarheid), goed 
onderhouden en compleet 

 Goed zichtbaar aangegeven 

E2. SLANGHASPELS 

 Direct beschikbaar, toegankelijk en vrij van opslag 

 Haspel voorzien van actuele keuringsindicatie 

 Op de juiste wijze bevestigd, goed onderhouden en 
compleet 

 Goed zichtbaar aangegeven 

 Bereik slang(lengte) voldoende 
 
E3. HANDBRANDMELDERS 

 Duidelijk zichtbaar aangegeven  

 Goed bereikbaar 

 Goed onderhouden 
 
E4. NOODINSTRUCTIES 

 Noodinstructies en alarmnummers aanwezig op 
strategische punten 

 Informatie op noodinstructies en alarmnummers is 
actueel (= correct) 

 Verzamelplaats aanwezig / aangegeven 
 
 

F. Noodsystemen 
 

F1. ROOKDETECTIE 

 Algemene conditie 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 
 
F2. GASDETECTIE 

 Algemene conditie 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 
 
F3. OVERIGE DETECTIESYSTEMEN 

 Algemene conditie 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 
 
F4. BLIKSEMBEVEILIGING 

 Algemene conditie 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 
 
F5. SPRINKLERINSTALLATIE 

 Minimum afstand tussen sprinklers en bovenkant 
van opslag en apparatuur  

 Sprinklerafsluiters goed toegankelijk en in open 
positie gezekerd (niet bewaakte afsluiters voorzien 
van lock out – tag out systeem) 

 Logboek aanwezig 

 Sprinklerleidingen en -koppen in goede conditie 

 Sprinklerkamer in goede conditie, installatie goed 
onderhouden 
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F6. AUTOMATISCHE SCHUIMBLUSINSTALLATIE 

 Algemene conditie 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 
 
F7. AUTOMATISCHE GASBLUSINSTALLATIE 

 Algemene conditie 

 Voorzien van actuele keuringsindicatie 

 Aangegeven middels waarschuwingsborden 
 
F8. STIJGLEIDINGEN 

 Duidelijk aangegeven 

 Beschermd middels aanrijdbeveiliging 

 Algemene conditie leidingen 

 Aansluitingen dichtgedraaid en voorzien van Storz-
flens  

 
F9. HYDRANTEN 

 Duidelijk aangegeven, middels paaltjes of vlakken 
op de weg 

 Beschermd middels aanrijdbeveiliging 

 Algemene conditie 

 Aansluitingen dichtgedraaid en voorzien van Storz-
flens  

 
F10. ROOK / WARMTE-AFVOER 

 Algemene conditie rook / warmte-afvoer installatie, 
rookluiken 


