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Betrefr W elrï<zaamheden brandveiligheid

Geachte mevrouw t3
Wij hebben met de gemeente en de brandweer gesproken over de brandveiligheid van uw flat. Hieruit is
een aantal maatregelen gekomen, die wij nog voor het groot onderhoud gaan uitvoeren.
Deze wetl<zaamheden zijn allemaal in de algemene ruimten van uw flat, u hoeft hiervoor dus niet üruis te
a¡n.
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De komcnd,c ¡tta8,nd,cn worden dc volgcnde werkzaarntrcdon ge<laan:
- Aan de buitenkant van het raam boven uw voordeur wordt een branctwerende plaat aangebracht.

Hierdoor komt er geen daglicht meer door het raam naar binnen. Tijdens het groot onderhoud wordt de
plaat geschilderd.

- Aan de binnenkant van het raam boven de binnendeur van de vuilcontainerruimte wordt een
brandwerende plaat aangebracht.

- Er komt brandwerend glas in de trappenhuizen. Ook komen er nleuwe trappenhuisdeuren met
brandwerend glas. Tijdens het groot onderhoud wordt alles geschilderd.

- ln de doorloop op de zevende verdieping worden drie tijdelijke deuren geplaatst, zodat er
brandscheidingen ontstaa n .

- Leiding- en kabeldoorvoeren door brandscheidingen in de algemene ruimten worden brandwerend

afgedicht.

- Er komen nieuwe bordjes bij het aansluitpunt van de droge blusleiding aan de buitenkant van de flat,

naast de portiekingang. Hierdoor valt het aansluitpunt beterop. Dit aansluitpunt moet goed bereikbaar

zijn voor de brandweer. Er mogen dan ook geen fietsen, scooters of andere spullen voor staan.

Rookmelders en deurdrangers

De rookmelders en deurdrangers in de algemene ruimten zijn geplaatst. W¡j wijzen u erop dat er in de

algemene ru¡mten niet gerookt mag worden. Ook is het verboden om deurdrangers los te maken of de

automatische sluiting van de deuren te blokkeren.

Let op brandveiligheid

Houd de deure n van de trappenhuizen en vuilcontainem¡imte altijd dicht, en zet geen spullen in de

üappenhuizen of portieken. Het is verboden om scootmobielen in de portieken te zetten. Bekiik de video

op www.boex.nl/b_randveiliqheid om te zien wat u zelf kunt doen aan de brandveiligheid in ur woning'




