
 
Wat is de taak van de brandweer ? 

In de eerste plaats redt de brandweer mens en dier, blust zij 

branden en zorgt zij er voor dat de schade zoveel mogelijk 

beperkt blijft. Na het blussen doet zij er alles aan om de openbare 

veiligheid te garanderen. 

Na de brand…… 
Vraag de toestemming aan de brandweer 

en politie om je woning binnen te gaan. 

 De brandweer beslist of de woning 

veilig is. 

 De politie probeert  de oorzaak van 

de brand na te gaan. 

Heb je een vermoeden van kwaad opzet? Meld 

dit aan de brandweer of de politie. 

Uw bezittingen… 

De brandweer kan je helpen om eventuele 

waardevolle bezittingen uit de gehavende 

woning te halen.  

 Stel een lijst op met wat door de 

brand verloren of beschadigd 

geraakte. 

 Vermeld de nieuwprijs bij elk artikel. 

Vraag aan je verzekering  een 

inventarislijst.  

Neem zo snel als mogelijk contact op met 

uw verzekeringsmaatschappij 

 Komt jou  verzekeringsagent toe op 

de brand,breng hem in  contact  met 

de brandweer.  

 

 

 

Doe snel aangifte van de  schade. Ben je huurder, 

breng dan meteen de eigenaar van de woning op 

de hoogte. 

De verzekering zal een expert aanstellen. Zelf mag 

je ook een tegenexpert aanstellen. Die zal je 

rechten zal verdedigen. 

Ruim NIETS op vooraleer  de experten zijn langs 

gekomen. Vraag het best eerst toestemming aan 

de verzekeringsmaatschappij voor je opruimt of 

schoonmaakt. 

Neem contact op met de bedrijven van de 

nutsvoorzienningen+. 

 Informeer de elektriciteit-,water-,gas- 

en telefoonleverancier. 

Meld schade aan kabels of leidingen. 

 Sluit water, elektriciteit, gas meteen af 

als de leidingen beschadigd zijn. 

De woning is nog bewoonbaar. 

Als je in de  woning kan blijven, laat dan 

elektriciteit- en gasleidingen nazien door een 

erkend installateur.  

 

Werden  gas-en elektriciteitstoevoer afgesloten?  

Laat deze dan opnieuw aansluiten na controle van 

een gecertificeerde firma. 

Controleer alle afvoerleidingen. Die kunnen 

verstopt geraken  door neerslag van roetdeeltjes. 

Let vooral op douche, wastafels, gootstenen, bad 

en toilet. Zijn ze verstopt, doe dan best beroep  op 

een loodgieter. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Vrijgave van de woning. 

 Vooraleer je de woning  betreedt 

moet die  vrij gegeven zijn. Dat is de 

verantwoordelijkheid van  de 

brandweer en de politie. 

Als je de woning niet meer in mag, 

sluit die dan goed af.  Is  dit niet 

meer mogelijk, is spreek dan de 

bevelvoerende officier van de 

brandweer aan.  

 

 

Vervangwoning. 

Is je woning niet meer bewoonbaar ? 

Vraag aan je verzekeringsmaatschappij of je 

verzekerd bent om in aanmerking te komen voor 

een vervangwoning. 

Is dit niet het geval, neem dan contact op met het 

O.C.M.W van je gemeente of met de politie 

(slachtofferbejegening) 

Opruimtips 

Draag bij het opruimen bij voorkeur een stofmasker (P3) en 

huishoudhandschoenen en een wegwerpoverall.  Eet, drink of rook niet 

tijdens het opruimen vooraleer je je handen te hebt gewassen! 

 
De kleine brandresten kan je gerust in 

huisvuilzakken van je gemeente meegeven met 

de normale ophaaldienst. 

Verzamel eerst alles met een financiële of 

emotionele waarde. 

Haal je koelkast en je diepvriezer leeg en GOOI 

ALLES weg! 

 

Gebruik NOOIT etenswaren of medicijnen die uit 

een kamer komen waar het gebrand heeft. 

Voor je nuttige informatie  

Verzekeringsmakelaar:…………………………………… 

Watermaatschappij: ……………………………………… 

Elektriciteitsleverancier:………………………………….. 

Gasleverancier:………………………………………………. 

Telefoonoperator:……………………………………………. 
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Nuttige info: 
Bij brand of onheil: 112 

Voor dringende geneeskundige zorg: 112 

Voor dringende politiehulp:101 

Brandweerposten: 

Blankenberge: Vredelaan 27 - 050/41.10.46                     Middelkerke: Klein Kasteelstraat 3 – 050/30.27.26 

Brugge: Pathoekeweg 215 -  050/44.84.84                        Oostende: Velodroomstraat 13 – 059/70.10.86 

De Haan: Markt 18-20 – 050/41.65.40                               Oostkamp: Siemenslaan 8 – 050/84.03.61 

Gistel: Neerhofstraat 16b – 059/27.77.98                          Torhout:  Aartrijkestraat 13 – 050/21.14.01 

Knokke – Heist: Brandweerstraat 7 – 050/63.03.60         

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen: Siemenslaan 8,  8020 Oostkamp . Zone commandant. Maj. Dekiere F. 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag hoe je je beter kan beschermen in de toekomst, neem 

dan contact op met je brandpreventieadviseur van de brandweer. 

050/43.28.22 of brandpreventieadviseurs@zone1.be 

Aandachtspunten 
 Stel een lijstje opvan al je beschadigde bezittingen op en neem er foto’s van; 

 Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij (-makelaar); 

 Laat je nutsleidingen nazien en neem zo nodig contact op met je nutsmaatschappij; 

 Ruim niets op zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij; 

 Draag bij het opruimen  je beschermmiddelen (masker, handschoenen en overall); 

 Eet, drink en rook niet tijdens de opruimwerken; 

 Gebruik geen voeding en medicijnen meer die hebben blootgestaan aan de brand of rook; 

 Na een schouwbrand laat je best een schouwveger de schouw nog eens nazien. 



 

 

 

 

 

 

         

Vuur wekt terecht angst op bij velen. 

Het is inderdaad een beangstigende en afschuwelijke ervaring om een brand mee te 

maken. 

Eenmaal de brandweer vertrokken is, zal het eveneens een moeilijke tijd worden.  Je 

zal op korte tijd heel wat zaken moeten regelen. 

Je was het slachtoffer van een brand, 

wat nu? 

 


