
BRANDVEILIG 
OP KOT
BESCHERM JEZELF EN JE KOTGENOTEN, 
WEET WAT TE DOEN BIJ BRAND

Op kot krijg je meer te maken met brandrisico’s 
dan je soms zou denken. Fornuizen, ovens, 
frietketels, kaarsen, zelfs een eenvoudig 
stopcontact kunnen aan de oorzaak liggen 
van brand wanneer er niet veilig mee wordt 
omgesprongen. 

Branden op kot zijn gelukkig zeldzaam, maar 
dat wil niet zeggen dat er geen voorzichtigheid 
geboden is. Vuur is onvoorspelbaar en brand is 
altijd een erg stressvolle situatie. Het is daarom 
belangrijk om goed te weten hoe te handelen 
om jezelf en jouw kotgenoten zo snel mogelijk in 
veiligheid te brengen. 

ENKELE NUTTIGE TIPS 

- Bestudeer het evacuatieplan, weet waar
de vluchtwegen zich bevinden en de
verzamelplaats is bij brand

- Hou vluchtwegen vrij
- Weet waar de brandmeldknop zich bevindt
- Weet waar de blusmiddelen (branddeken,

brandblusapparaat, brandslang) zich bevinden
- Weet wanneer de brandoefeningen

plaatsvinden en neem hier serieus aan deel
- Plak de rookmelder nooit af

WAT TE DOEN BIJ BRAND?

- Blijf kalm
- Verlaat je kamer en trek de deur achter je dicht
- Druk op de brandmeldknop
- Neem de kortste weg naar buiten en gebruik

geen lift
- Probeer je zelf te blussen? Breng jezelf niet

nodeloos in gevaar en onderneem maximaal
één bluspoging

- Ga naar de verzamelplaats en keer niet terug
naar binnen

- Bel het campus noodnummer en vertel je
naam, locatie en of er nog iemand binnen zit.
De bewaking staat in direct contact met de
dichtstbijzijnde hulpdiensten

- Ga pas terug naar binnen als je een clear-call
van de hulpdiensten of bewaking hebt

VRAGEN? 

Dienst Preventie en Milieu
preventie@vub.be
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ROLE I OBOWIAZKI



Laat je kookpotten niet 
onbewaakt achter, zorg er ook 
voor dat er geen voorwerpen 

op het vuur blijven liggen. 

Hou vluchtwegen vrij en 
plaats geen rommel voor 

de nooduitgangen.

Haal je voedsel tijdig 
uit de (microgolf) oven. 

Let altijd op met kaarsen. 
Laat ze nooit onbewaakt 
achter en hou ze weg van 
brandbare voorwerpen. 

Laat geen lampen of 
toestellen aanstaan 

wanneer je niet in de kamer 
bent. Koppel ook geen 

verlengsnoeren aan elkaar. 

Pas op met 
halogeenverlichting en 
spots, hou ze weg van 
brandbare voorwerpen. 

HOU JE KOT 
BRANDVEILIG!

Hang geen 
kledij over de 
verwarming.

Het is verboden om te 
roken op de kamer of in 
de gemeenschappelijke 

ruimtes.
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