Een dakluik
is geen
vluchtweg

Is er brand of rook in uw
eigen woning?

Is er brand of rook in de
portiek?

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Blijf kalm
Waarschuw andere bewoners
Ga naar buiten en doe de deur van de woning dicht;
door de dichte deur zal de rook zich niet verspreiden
in het trappenhuis
Neem uw sleutel mee
Vlucht indien mogelijk altijd naar beneden
Bel daarna 112 en geef uw naam en volledige adres
Wacht buiten op de komst van de brandweer en meld
bijzonderheden
Geef uw huissleutel aan de brandweer

•
•

•

•

Mocht u door rook of hitte niet meer naar buiten kunnen,
blijf dan in de woning
Doe ramen en deuren dicht
Leg een (vochtige) handdoek tegen de kier aan de onder
kant van de voordeur om zo de rook buiten de woning
te houden
Ga naar het balkon of het grootste raam aan de straatzijde
en trek de aandacht van de brandweer door bijvoorbeeld
te fluiten en te zwaaien
Probeer niet naar beneden te klimmen of naar een ander
balkon over te steken!

Bel 112
Vertel waar de brand is en met hoeveel personen u bent. Wacht
dan op instructies van de brandweer.

Portiekwoningen hebben maar één vluchtweg.
Er is één weg naar binnen en dus ook maar één
weg naar buiten. Daarnaast moet deze weg ook
nog met anderen worden gedeeld. In het geval
van een brand in één van de portiekwoningen of
in de trappenhal vraagt dit om een juiste aanpak.
In deze folder leest u wat u het beste kunt doen
bij brand in een portiekwoning.

Vlucht niet via dakluiken
Luiken in de daken van trappenhuizen zijn geen vluchtroute.
De luiken zijn alleen bedoeld om toegang te verschaffen voor
onderhoudswerkzaamheden en niet als vluchtroute. Sterker
nog, als de luiken bij brand in het portiek geopend worden,
dan ontstaat er extra ventilatie. Daardoor wordt de brand
alleen maar erger.

Volg instructies brandweer op
Krijgt de brandweer een melding van brand in een portiek
woning? Dan moet de brandweer de brand gaan blussen,
maar mogelijk ook mensen uit de woningen redden. Hoe de
brandweer precies werkt, hangt af van de brand. Volg in ieder
geval altijd de instructies van de brandweer op!

Een portiekwoning

Een portiekwoning
Wat te doen bij brand

Voorzorgsmaatregelen
•
•
•

Zorg ervoor dat de portiek en de hal leeg blijven
Houd vluchtwegen vrij: laat geen papieren, dozen, kinder
wagens, fietsen of andere dingen in de vluchtroute staan
Zorg altijd voor een goedwerkende rookmelder in huis.
Rookmelders alarmeren u in een vroegtijdig stadium van
een brand. Rookmelders kunnen levens redden!
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In deze folder…
Portiekwoningen hebben maar één vluchtweg.
Er is één weg naar binnen en dus ook maar één
weg naar buiten. Daarnaast moet deze weg ook
nog met anderen worden gedeeld. In het geval
van een brand in één van de portiekwoningen
of in de trappenhal vraagt dit om een juiste
aanpak. In deze folder leest u wat u het beste
kunt doen bij brand in een portiekwoning.

www.brandweer.nl / portiekwoning

