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ADVIES, LEVERING EN ONDERHOUD VAN:
• BLUSMIDDELEN 		

NEN 2559

• HASPELS		

NEN-EN 671-3

• NOODVERLICHTING		

NEN-EN 50172

• KEERKLEPPEN HASPELS		

BOUWBESLUIT 2012, W.B. 1.4 G

• BEDRIJFSVERBANDDOZEN

HET ORANJE KRUIS

REOB: UW VEILIGHEID VOOROP!
Onderhoud aan blustoestellen, brandslanghaspels en droge
blusleidingen moet worden uitgevoerd door een REOB
gecertificeerd bedrijf.

Met trots kunnen we zeggen dat wij zonder aanmerkingen
door deze toets zijn gekomen. Een bevestiging van het hoge
kwaliteitsniveau dat wij al jaren leveren.

Afgelopen jaar zijn wij door KIWA geaudit voor de aan
gescherpte REOB:2011 regeling. Hierbij is onze interne
organisatie helemaal doorgelicht en zijn de monteurs
gecontroleerd in het veld.

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de laatste
ontwikkelingen in onze dienstverlening. Als u hierover vragen
heeft, geven onze medewerkers u graag persoonlijk advies.

CONTROLE KEERKLEPPEN BRANDSLANGHASPELS
Makkelijk, veilig en voordelig
De waterkwaliteit binnen leidingwater
instal
laties moet met het oog op de
volksgezondheid gewaarborgd zijn. In de
Drink
waterwet en het Bouwbesluit is
opgenomen dat de eigenaar van een drink
waterinstallatie zorgplicht heeft voor het
beheer van zijn drinkwaterinstallatie.
De in de drinkwaterinstallatie geplaatste terug
stroombeveiligingstoestellen (in de volksmond
keerkleppen genoemd) moeten jaarlijks op
goede werking worden gecontroleerd conform
NEN 1006 en WB 1.4G.

Verontreinigd water mag namelijk nooit terug
stromen in het drinkwaternetwerk. Wij kunnen
de keerkleppen bij brandslanghaspels op
effi
ciënte wijze meenemen in het jaarlijks
onderhoud van de haspels. De keerklep krijgt
bij een goede werking een onderhoudsetiket.
Ook wordt een verslag in het logboek opgeborgen. Zo kan bij een controle door het water
leidingbedrijf direct geconstateerd worden dat
u aan uw verplichtingen heeft voldaan.

NEN 4001 PROJECTERINGSNORM
Voor draagbare en verrijdbare blustoestellen
Naast de projectering van brandslanghas
pels, die geregeld is in het Bouwbesluit
2012, is er de NEN-norm 4001 voor draagbare
en verrijdbare blustoestellen. Blustoestellen
zijn zeer waardevol in het beginstadium
van een brand.

Als gecertificeerd bedrijf toetsen wij uw veilig
heid aan deze norm en adviseren wij u hierin.
Desgewenst kan één van onze projecteringsdeskundigen een volledige projectering voor u
verzorgen.

Belangrijke aandachtspunten NEN4001:
1	Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten,
brandrisico en toegankelijkheid.
2 Per zone wordt een adequate basisbeveiliging bepaald.
3	Bij specifieke brandrisico’s (serverruimte, lascabine, elektrische schakelkast,
opslag brandbare stoffen, etc.) wordt aanvullende beveiliging aangebracht.
4 Blustoestellen met CO2 worden niet langer als basisbeveiliging ingezet.
5 De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen.

zakelijk de goedkoopste.

LOGBOEK
BRANDVEILIGHEID
Het bewijs voor gedegen onderhoud
en controle van uw installaties
U heeft op de onderhoudslocaties altijd
de beschikking over een logboek. Daarin
kunt u terugvinden welke middelen
onderhouden zijn en wat de staat is.
Niet alleen uzelf heeft baat bij het log
boek; ook de controlerende instanties
kunnen zo in één oogopslag zien of u
aan uw zorgplicht heeft voldaan.

NOODVERLICHTING
Uw mensen snel in veiligheid
Conform het Bouwbesluit én de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig
te zijn die ten minste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt.
Hiermee wordt zeker gesteld dat in geval van stroomuitval, uw medewerkers en bezoekers snel het
pand kunnen verlaten. Wanneer de armaturen niet vakkundig worden onderhouden, functioneren zij
vaak niet als vereist, zonder dat u dit in de gaten heeft.
Lampen en accu’s hebben een beperkte levensduur en dienen op tijd vervangen te worden, elektronica
kan storingen vertonen.
Daarnaast is er nogal eens sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of
gewoon een tekort aan noodverlichting. Laat ons daarom ook uw noodverlichting aanleggen én
jaarlijks onderhouden.

Waarom jaarlijks onderhoud van de noodverlichting?
1 U verhoogt de veiligheid in het gebouw.
2	U stelt zeker dat uw noodverlichting écht werkt als het licht uitvalt.
3	U bespaart kosten omdat de armaturen langer meegaan.
4	U waarborgt het vereiste lichtniveau op de vluchtroutes.
5 U voldoet aan uw wettelijke zorgplicht.

MODULAIRE BEDRIJFSVERBANDDOZEN BHV
Verbanddoos voor de bedrijfshulpverlener
Wij hebben modulaire bedrijfs
verband
dozen BHV, samengesteld om een bedrijfs
hulpverlener te voorzien van de juiste
hulpmiddelen.
De verbanddozen voldoen aan de laatste
richtlijnen van Het Oranje Kruis. Door het
modulaire systeem kunt u er zeker van zijn
dat de materialen steriel en direct bruikbaar
zijn. Bovendien kan onze monteur jaarlijks de
verband
dozen eenvoudig meenemen met de
overige controles.

De standaard bedrijfsverbanddoos BHV bevat
drie modules. Voor werkunits en vrachtauto’s
is een kleinere uitvoering, de bedrijfsverband
doos klein B, leverbaar. Daarnaast leveren
wij een verbanddoos voor dagelijks gebruik
en onderweg. Wanneer u deze doos gebruikt
voor standaardgevallen, kunt u de bedrijfs
verbanddoos verzegeld laten, zodat deze
intact blijft voor bedrijfsongevallen.

Uw voordelen
1	Controle gelijktijdig met de
brandblussers.
2	Lagere controlekosten door
modulair systeem.
3 Goedgekeurd door Het Oranje Kruis.
4	Duidelijk zichtbaar welke module
voor welke toepassing bedoeld is.

ZAKELIJK DE GOEDKOOPSTE
Brandbeveiligingsdienst voor prijsbewuste klanten
NL Brandbeveiliging is een overkoepelende organisatie van de
regionale bedrijven Brand
beveiliging Brabant, Safe Brandbevei
liging, Unifire Brandbeveiliging en NL Brandbeveiliging.
We werken met monteurs uit uw eigen regio; flexibele mensen die uw taal
spreken. Bij noodgevallen is er altijd snel iemand ter plaatse.

Tegelijkertijd krijgt u als klant de voordelen van schaalvergroting en een
landelijke dekking. Hierdoor kan NL Brandbeveiliging de kosten laag houden:
we werken met een virtuele back-office in Arnhem. We hebben geen eigen
kantoor, magazijn en ICT-systeem maar werken tegen variabele kosten, wat
ten goede komt aan uw tarief.
Wij leveren en onderhouden alle merken blusmiddelen, brandslanghaspels,
noodverlichting armaturen en bedrijfsverbanddozen.

Alle bedrijven binnen NL Brandbeveiliging zijn REOB-erkend en werken volgens
de geldende wet- en regelgeving. Tenslotte staat uw veiligheid voorop!
Brandbeveiliging Brabant
Safe Brandbeveiliging
Unifire Brandbeveiliging
NL Brandbeveiliging

Waalre, 040 - 248 21 96
Musselkanaal, 0599 - 61 33 20
Zwaag, 0229 - 21 12 55
Arnhem, 026 - 376 01 99
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info@nlbrandbeveiliging.nl
www.nlbrandbeveiliging.nl

