
4 Gebruik straalkacheltjes & elektrische dekens 

Controleer snoeren en stekkers van elektrische dekens en straalkachel-
tjes. Test ze voor gebruik onder toezicht, het liefst bij een rookmelder.
• Zorg bij gebruik van elektrische kachels of straalkachels dat deze vrij 

staan zodat de warmte goed weg kan en dat ze direct zijn aangeslo-
ten op het stopcontact.

• Controleer voor gebruik of elektrische dekens niet defect zijn, vooral 
als ze lang opgeborgen zijn geweest. Doe dit door de deken uit te 
rollen en verwarm deze op een niet brandbare ondergrond (dus niet 
op bed).

• Gebruik geen verlengsnoeren.

5 Word op tijd gewaarschuwd!

Rook ruik je niet als je slaapt. CO ruik ook niet als je wakker bent. 
Met een detector word je tijdig gealarmeerd op onveilige situaties. 
• Zorg voor voldoende rook- & CO-melders. Plaats in de nabijheid van 

open verbranding, open vlam en CV-ketels altijd een CO-melder.
• Plak rook- en CO-melders niet af als ze ongewenst afgaan. Check of 

ze niet vervuild zijn of hang ze op een andere plek.
• Test je rook- en CO-melders iedere maand met de testknop.

3 Open haard, allesbranders, pelletkachels

Laat de afvoer en schoorstenen onderhouden/ vegen zodat rook vrij 
kan ontsnappen en er geen brand kan ontstaan in het kanaal. Zeker 
als het kanaal (langere tijd) niet gebruikt is. Laat dit altijd doen door 
een erkend schoorsteenveger. 
• Reinig het toestel en pleeg regelmatig onderhoud.
• Stook alleen de correcte daarvoor bestemde brandstof. Gebruik 

bijvoorbeeld geen geschilderd, behandeld of geïmpregneerd hout.
• Zorg voor voldoende vrije ruimte zodat de warmte weg kan en niet 

in de nabijheid van brandbare materialen.
• Hoe vaak je een schoorsteen moet laten vegen, hangt af van je 

stookgedrag. Bespreek het met je erkende schoorsteenveger. Wij 
adviseren dit minimaal jaarlijks te doen.

• Zet olie- of petroleumkachel op veilige afstand van meubels en stof-
fen. Wees voorzichtig met bijvullen van vloeibare brandstof. Zorg 
ervoor dat de kachel helemaal afgekoeld is voordat je bijvult.

Met deze tips hopen we dat je kunt genieten van een warme en vei-
lige winter. Een goede voorbereiding helpt om de gestookte energie 
optimaal te benutten Met eenvoudige middelen en maatregelen kun 
je je huis veiliger maken. Zo komen we samen veilig en warm de win-
ter door. Kijk voor meer tips over veilig stoken op onze website.
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7 Gasflessen

Het gebruik van gasflessen in een woning is nooit een goed 
idee. De risico’s die dit met zich meebrengt zijn niet te over-
zien.
• Gebruik geen propaan- of butaanflessen in je woning om 

te koken of verwarmen. Bij lekkage/ niet goed aansluiten 
of brand kan een gasfles in een woning explosiegevaar 
opleveren.

• Vul gasflessen nooit zelf bij.

Laat je CV-ketel regelmatig onderhouden door een gecertificeerde 
installateur. Dit zorgt voor een betere verbranding in de ketel waar-
door je zuiniger stookt.
• Reinig het toestel en pleeg regelmatig onderhoud.
• Ook bij nieuwe CV-ketels kan je een CO vergiftiging oplopen door 

slechte verbranding en onjuiste afvoer. Laat deze dus regelmatig 
onderhouden. 
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2 Kaarsen

Zet brandende kaarsen altijd op een veilige plek. Zorg dat ze stabiel 
staan, buiten bereik kinderen en huisdieren en geen risico vormen 
voor de omgeving zoals (wapperende) gordijnen.
• Zet kaarsen alleen op een stabiele onbrandbare ondergrond, niet op 

een materiaal als hout of plastic en zorg dat de kaarsen niet kunnen 
omvallen of een ander materiaal kunnen aansteken.

• Brand alleen kaarsen wanneer iemand in de ruimte aanwezig en 
wakker is.

• Als brandweer adviseren wij geen terracottapotten te gebruiken. 
Deze geven niet meer warmte af maar kunnen wel leiden tot 
steekvlammen en het exploderen van de pot door aanslag en te snel 
opwarmen.

Een woning effectief verwarmen levert de meeste 
opbrengst op. Zowel voor de gezondheid als voor 
het energieverbruik. In deze flyer lees je de zeven 
belangrijkste tips om op een veilige manier je  
woning te verwarmen. Met preventief onderhoud, 
een verantwoord gebruik en de plaatsing van  
detectiemiddelen kun je veel gevaarlijke  
situaties voorkomen.

1 Ventileer

Een goede ventilatie is veiliger en zorgt voor een betere verwarming 
van je woning. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht. 
• Zorg voor voldoende ventilatie bij verbranding en open vuur. Open 

vuur verbruikt zuurstof en er kan onvolledige verbranding optreden.
• Zet bij gebruik van o.a. kaarsen, open vuur, gasvlammen en petro-
 leumkachel altijd een schuifje of raam open om voldoende verse 

lucht toegevoerd te krijgen.
• Beslaan de ramen, krijgt je hoofdpijn of heeft je last van vermoeid-

heid / sufheid; zet het verbrandingstoestel uit, ga naar buiten en bel 
112 voor een (gratis) controle door de brandweer op koolmonoxide / 
CO.

Laat de CV-ketel onderhouden
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