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Brandveiligheid 
laten checken?
Advies op maat voor een 
brandveilige woning



De brandweer pleit al jaren voor het wettelijk verplichten van rookmelders. 
Maar liefst 65% van de huishoudens heeft deze echter niet in huis of deze werken 
niet. Brandweerman aan huis wil deze zorg voor u uit handen nemen. Wij komen 
bij u langs om een advies op te stellen voor het brandveilig maken van uw woning 
en dit, indien gewenst, voor u uit te voeren. Wanneer er sprake is van brand of 
een koolmonoxidelek in uw woning heeft u(w gezin) gemiddeld drie minuten de 
tijd om uw woning te verlaten. Het is daarom belangrijk om de juiste detectie- en 
beschermingsmaatregelen op de correcte plek in huis te hebben hangen. Net als 
een helder plan van actie in het geval er zich onverhoopt calamiteiten voordoen.

Wat kunt u verwachten van een rapport?

Een bezoek duurt gemiddeld 45-60 minuten. Alle informatie ontvangt u in een 
rapportage welke wordt nagezonden. Onderstaande punten worden tijdens het 
bezoek gecontroleerd:

Locaties voor rookmelders en koolmonoxide melder(s) worden aangegeven.
Vluchtroutes worden bekeken en vastgesteld.
Eventuele blusmiddelen worden geadviseerd. 
Controle op bestaande detectie middelen.
Controle op brandveilig gebruik van de woning.

Rook- en koolmonoxide melders, blusmiddelen en een EHBO doos zijn direct bij uw 
“brandweerman aan huis” te bestellen. Dit zijn gekeurde producten van hoge 
kwaliteit.

Een bezoek van uw brandweerman kost 98 euro inclusief btw en exclusief materiaal. 
Wilt u dit materiaal direct geplaatst hebben dan betaalt u 118 euro inclusief btw en 
exclusief materiaal.

Wie zijn wij?

Brandweerman Aan Huis is een sociale onderneming en werkt uitsluitend met 
gepensioneerde Haagse brandweermannen en – vrouwen. Door hun leeftijd komen 
zij niet meer in aanmerking voor het veeleisende werk van de brandweer, maar zijn 
nog erg gemotiveerd om actief aan de slag te gaan. Zo kunt u profiteren van hun 
enorme kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid. 
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