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checklist: opstellen en opnemen van ontruimingsplattegronden
datum van opname:…………………………………………

door: ………………………………………………………………..

Locatie gegevens:
Naam bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Adres: ………………………………………………………… Postcode: ……………………… Plaats: …………………………………………………
Aantal verdiepingen/bouwlagen: ………………………………………………………
type bouwwerk (kantoor, hotel, zorg, industrie, etc.):……………………………………………………………
Zijn alle bouwkundige plattegronden aanwezig?
Is er een brandmeld- ontruimingsinstallatie aanwezig?
Zijn alle vluchtwegen bekend?
Zijn de vluchtwegen bereikbaar en functioneel?
Is er een ontruimingsplan?
Is er bij een noodsituatie een verzamelplaats aangewezen?
Moet het bedrijfslogo op de plattegrond worden gedrukt?

□
□
□
□
□
□
□

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

□
□
□
□
□
□
□

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

(aanleveren in DWG)
(BMC aangeven op plattegrond)

(meesturen met checklist)
(aangeven op plattegrond)
(aanleveren in JPG/PDF)

Locatie van onderstaande pictogrammen aangeven op de bouwkundige plattegrond, eventueel toelichten met foto’s:
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Veiligheidsvoorschriften op de ontruimingsplattegronden
Pas of vul de veiligheidsinstructies aan, zoals bijvoorbeeld eigen intern alarmnummer, denk er hierbij wel aan dat
nummers ook met een mobiel toestel gebeld moeten kunnen worden. Een doorkiesnummer is vaak alleen met een
vast toestel te bereiken, een bezoeker kan dit niet met zijn mobieltje bellen (10 cijfers). Voorbeeld: intern kan het
alarmnummer bijvoorbeeld 4444 zijn, maar met een mobiel zal je 0xxx -xx4444 moeten bellen!
Is er een receptie of bewakingsloge aanwezig waar meldingen gedaan kunnen worden?
Is er een verzamelplaats aangewezen of moeten de personen zich elders melden?
Als er geen brandmeldcentrale is, kan er geen handmelder worden ingedrukt.
Uiteraard moeten de voorschriften wel aansluiten op het geldende bhv/nood/ontruimingsplan

Plaatsbepaling van de ontruimingsplattegronden
De ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd op punten waar personen de
gelegenheid hebben de informatie te bekijken, zoals nabij liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten,
toiletgroepen enz. Het aantal ontruimingsplattegronden in een gebouw wordt onder andere bepaald door de
complexiteit van de te volgen vluchtroute en bijvoorbeeld de loopafstanden binnen het gebouw.
□ Zijn de locaties van de te plaatsen ontruimingsplattegronden bekend?
(Aangeven op de bouwkundige plattegrond(en)).
Gewenste locaties per bouwlaag:
□ nabij brandslanghaspels (voorkeur)
□ vergaderruimtes
□ centrale (lift)hallen
□ koffiekamers
□ onoverzichtelijke ruimtes
□ overig:………………………………………………………..

□
□
□
□
□

pantry’s
les-/instructielokalen
(bedrijfs)restaurant/kantine
wachtruimtes
bij de trappenhuizen

Montage ontruimingsplattegronden
De ontruimingsplattegronden moeten vast worden bevestigd, bij voorkeur op een zichthoogte van 1,6 meter,
gemeten vanaf de vloer tot het midden van de ontruimingsplattegrond.
Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan hiervan worden afgeweken.
De rotatie van de ontruimingsplattegrond moet zo zijn dat het gebouw correspondeert met de positie waarin men zich
bevindt (links op de ontruimingsplattegrond is ook links in het gebouw).
□ Is montage mogelijk op de gekozen locaties?
(geen obstakels aanwezig, schilderijen, leidingen etc. eventueel foto’s van de locatie toevoegen)
Heeft u vragen bij het invullen van deze checklist?
Stuur uw vraag of opmerking naar info@kenuwvluchtweg.nl of bel met 085 – 06 07 085

Stuur uw ingevulde checklist, inclusief uw plattegronden met aanvullingen en het
eventuele noodplan/ontruimingsplan naar info@kenuwvluchtweg.nl en u ontvangt zo
spoedig mogelijk een vrijblijvende en passende offerte.
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