
Rookmelder Alarmsysteem

Alarmsysteem 
centrale bediening

Nooduitgang

Elektriciteit

Watertoevoer

Gasaansluiting

NOODPLAN VAN DE FAMILIE

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

ROOKMELDERS hang je best 
op de juiste plaats, kijk dit even 
na op www.speelnietmetvuur.be

VAN ESSEN

1. Europees noodnummer......................112
2. Politie..................................................101
3. Antigifcentrum................... 07 024 52 45
4. Huisarts.............................. 0123456

Dokter van de Nieuwstraat
5. Verzekering........................ 012345678

De goeie betaler
6. Watervoorziening.............. 0800 90 300

PIDPA
7. Electriciteitsvoorziening.... 078 35 34 33

INFRAX
8. Aardgasvoorziening.......... 0800 65 0 65

EANDIS

FAMILIELEDEN / VRIENDEN
in de buurt:

Jefke van de Buren In het huis naast het onze.
013265489
Nieuwstraat 979

iets verder van huis:

Fons van Ginder
03971628611
Molenstraat 1000

HIER BEWAAR IK MIJN NOOD-
PAKKET: GARAGE CONTACTNUMMER CENTRALE:

031231231
HOE BEDIEN IK HET ALARMSYSTEEM?:
druk op de groene knop en geef de
code 007008 in en sluit af met #



EVACUATIE TĲDENS EEN NOODSITUATIE
1. Hou de vluchtroutes altijd vrij.
2. Hang je huissleutels in de buurt van de deur. Eenvoudig te vinden (ook in het donker).

Maar natuurlijk wel uit het zicht van inbrekers.
3. Maak vooraf een taakverdeling. Wie neemt er bijvoorbeeld de kinderen mee?
4. Oefen het plan af en toe met iedereen. Maak er een spelletje van met de kinderen. Wie met een

blinddoek het huis kan verlaten, kan dat ook bij dikke rook.

GROOTSCHALIGE EVACUATIE IN JOUW BUURT
1. Neem enkele essentiële spullen mee (geld, identiteitskaart, enkele persoonlijke bezittingen om minstens

één nacht elders te overnachten, …).
2.  Schakel uit wat uit moet (bijv. elektrische toestellen) en in wat aan moet (bijv. alarm).
3. Sluit je ramen en deuren.
4. Volg de aanbevelingen van de hulpdiensten op. Evacueer niet op eigen initiatief.

SCHUILEN - ALS JE BUITENSHUIS BENT TĲDENS EEN NOODSITUATIE
1. Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw. Laat je kinderen op school, zij volgen dezelfde aanbevelingen.
2. Sluit ramen, deuren en zet het ventilatiesysteem af.
3. Volg de aanbevelingen via de media.

NUTTIGE TIPS



EVACUATIE TĲDENS EEN NOODSITUATIE

GELĲKVLOERS 1e vluchtweg 2de vluchtweg 
(als de 1ste niet 
toegankelĳk is)

VERDIEPINGEN

1. Teken hier het evacuatieplan van uw huis!
2. Leg een vluchtroute vast die bij voorkeur aan de straatkant uitkomt.
3. Voorzie ook een tweede vluchtroute voor het geval de eerste vluchtweg versperd is.
4. Vlucht naar een veilige plaats op minstens 10 m verwijderd van uw woning.



KLEURPLAAT


