
 

 

Tips voor het (brand)veilig versieren 

Vluchtroutes en praktische zaken: 

- Zorg dat de vluchtroutes bruikbaar zijn en houd deuren in de vluchtroutes vrij van obstakels. 

- Zorg dat er geen spullen staan in de gangen en trappenhuizen die leiden naar een 

nooduitgang. 

- Laat versieringen aan deuren meedraaien met de deuren zodat ze niet het openen van de 

deuren verhinderen. 

- Zorg dat brandblussers, vluchtrouteaanduidingen, handbrandmelders, brandmeldpanelen en 

dergelijke altijd zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden.  

- Zorg dat automatische voorzieningen als noodverlichting, sprinklerinstallaties en rook-

/brandmelders ongehinderd kunnen werken. 

Versieringsmateriaal: 

- Kies altijd voor moeilijk brandbare versieringen; dit staat op de verpakking aangegeven. 

- Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die 

warm worden. 

- Hang versiering op tenminste tweeënhalve meter hoogte zodat niemand er tegenaan kan 

lopen. 

- Hang versieringen op met ijzerdraad zodat ze bij brand niet snel naar beneden vallen. 

- Gebruik geen natuurlijk dennengroen want dit is zeer brandbaar.  

Elektrische verlichting: 

- Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met KEMA-keur. 

- Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is. 

- Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan 

struikelen. 

- Plak kabels over de vloer vast met stevige tape. 

- Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.  

- Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar. 

- Plaats verlichting die warm wordt nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen. 

- Schakel de verlichting uit wanneer u weggaat. 

Kaarsen: 

- Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. 

- Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout of plastic. 

- Zet kaarsen niet dicht bij een warmtebron; dan kunnen ze week worden en ombuigen. 

- Houd kaarsen uit de buurt van andere brandbare materialen, zoals gordijnen. 

- Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen. 

- Steek kaarsen in kerststukjes bij voorkeur niet aan; laat ze in ieder geval niet ver opbranden. 

Kerstbomen: 

- Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen.  

- Zet een natuurlijke boom bij voorkeur in de verste hoek van de kamer; gezien vanaf de 

toegangsdeur. Zo raakt u bij een calamiteit niet ingesloten. 

- Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omvergelopen kan worden. 

- Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen. 

- Koop een boom die niet te groot is voor de ruimte waarin deze staat 

- Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom.  


