
Brandveilig biedt een totale aanpak in brandveiligheid met o.a. doorvoeringen in 
brandscheidingen, brandkleppen monteren en brandwerend aanwerken, brandwerend 

glas en bescherming van een constructie met plaatmateriaal.

Totaalaanpak in brandveiligheid

Doorvoeringen, brandkleppen, 
brandwerend glas en plaatmaterialen.

De gebruiker van een pand

Is verantwoordelijk voor de veiligheid,
een pand moet voldoen aan de eisen van

de overheid. Dit is wettelijk bepaald!

Onderhoud en beheer

Brand-Veilig zorgt voor de verplichte
jaarlijkse controle en onderhoud

op het gebied van brandveiligheid.

TOTALE AANPAK BRANDVEILIGHEID



De totale aanpak van brandveiligheid 
Brand-Veilig Totaalaanpak onderscheidt zich in de professionele markt met een complete benadering 
op het gebied van bouwkundige- en installatietechnische brandpreventie. Onze ervaren adviseurs en 
technisch medewerkers bieden geïntegreerde oplossingen op het gebied van inventarisatie, advisering, 
uitvoering en nazorg. Als het gaat om adequate service, staan wij garant voor snelle en fl exibele actie. 
Kortom: dankzij onze totaalaanpak bent u van veel zorgen verlost.

Onderhoud en beheer

Doorvoeringen, 
coating, staalbekleding, 
noodverlichting, 
brandbeveiligingsinstallaties.

Flexibele aanpak

Brand-Veilig Totaalaanpak 
b.v. kent een hoge mate van 
fl exibiliteit waardoor wij snel 
en adequaat op uw aanvraag 
en opdracht kunnen 
reageren.

Brandwerende doorvoeringen
Brand-Veilig Totaalaanpak 
 verzorgt alle brandwerende 
isolatie van doorvoeringen 
in uw brandscheidingen. De 
brandwerende doorvoering-
systemen en materialen die wij 
gebruiken, zijn volledig getest 
en gecertifi ceerd. Zo werken 

Realisatie brandveiligheidvoorzieningen

Betrouwbaar 
onderhoud

Jaarlijkse controle en onderhoud
In overleg met u kunnen wij een voorstel uitwerken voor 
het volledig verzorgen van de jaarlijkse controle en onder-
houd op het gebied van brandveiligheid.

Hierbij kunnen wij de volgende aspecten voor u verzorgen:
• controle en revisie van brandwerende doorvoeringen;
• controle en onderhoud van brandkleppen;
• controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties;
• update en revisie van het bedrijfsnoodplan;
• testen van systemen

we iedere sparing ten gevolge 
van kabelgoten, kunststof- en 
 stalen leidingen  professioneel 
en  verantwoord af. 

Brandcompartimenten
Met eigen technisch mede-
werkers verzorgen wij alle 
bouwkundige maatregelen  voor 

het aanpassen en verbeteren 
van uw brandcompartimenten. 
Hierbij kunt u denken aan: 
brandwerende plafonds en 
 wanden, deuren en kozijnen, 
en het aanbrengen van brand-
werende ventilatieroosters.



Gebruiksbesluit 

Vanaf 1 november 2008 
 gelden landelijke regels voor 
het brandveilig gebruik van 
gebouwen in het ‘Besluit brand-
veilig gebruik bouw werken’, 
kortweg; gebruiksbesluit.  
Uniforme regelgeving vervangt 
lokale verschillen. Verder is de 
belangrijkste verandering in dit 
gebruiksbesluit  ‘de meldings-
plicht’.

Door deze meldingsplicht is 
de eigenaar/gebruiker zelf 
 verantwoordelijk voor de 
brandveiligheid.
Om zeker te zijn dat u voldoet 
aan dit gebruiksbesluit, is 
het verstandig een jaarlijkse 
 controle te laten uitvoeren op 
uw brandwerende scheidingen, 
brandmelding- en ontruimings-
installatie, vluchtwegen etc.

Installatietechnisch

brandkleppen 
leidingmanchetten
vluchtwegsignalering
brandbeveiligingsinstallatie
noodverlichting.

Brandwerend glas

Brandwerend glas van de 
klasse EI- voor vlamdichtheid 
en isolatie- blokkeert de 
warmtestraling via de 
beglazing gedurende 30, 60,
90 of 120 minuten.

De glaskeuze maken we op 
basis van:
vereiste brandwering volgens 
locale voorschriften
wijze van toepassen
beschikbare landelijke 
goedkeuring per type raam- 
en ruitafmeting.

Vluchtwegsignalering

Wij leveren, installeren en 
onderhouden uw 
vlucht weg signalering, 
vluchtroute verlichting en 
noodverlichting.

Brandpreventie
Wij bieden onafhankelijk 
 brandpreventieadvies, geba-
seerd op de laatste wet- en 
regelgevingen. De door ons 
voorgestelde adviezen en 
oplossingen waarborgen een 
minimaal noodzakelijke brand-
veiligheid.  In overleg met u, 
kan voor een hoger niveau van 
veiligheid worden gekozen.

Bedrijfsnoodplan
Wij adviseren en begeleiden u 
bij het opzetten en implemen-
teren van een calamiteitenplan 
conform de voorwaarden uit 
de Nederlands Technische 
 Afspraak NTA 8112.

Brandveiligheiddossier
Een brandveiligheiddossier  om-
vat alle aspecten betreffende 
de brandveiligheid van een  
specifi ek gebouw.  Zo heeft u 
in één document alle informa-
tie bij de hand. In overleg met 

Deskundig advies
u bepaalt Brand-Veilig Totaal-
aanpak welke elementen in uw 
brandveiligheiddossier kunnen 
worden opgenomen. Op grond 
van onze ervaring en kennis 
stellen wij in ieder geval voor:

•  de brandveiligheidtekeningen;
• het bedrijfsnoodplan;
•  certifi caten van toegepaste 

materialen en producten;
•  controlelijst van de beheers 

maatregelen die u zelf 
 uitvoert;

•  controlelijst van de jaarlijkse 
onderhoud- en beheerzaken.

Het door ons opgestelde 
 brandveiligheiddossier is 
 voorbereid om te worden   
opgenomen  in uw 
 Arbocatalogus.



Brand-Veilig Totaalaanpak B.V.
Tasveld 24
3911 TN  Rhenen
T. 0318-472990
F. 0318-470511
KvK:30225349
info@brand-veilig.nl
www.brand-veilig.nl

Wist u dat?

Verreweg de meeste branden ontstaan 
’s nachts tussen 01.00 en 05.00 uur.

Wist u dat?

In Nederland komen jaarlijks 4.000 tot 
6.000 branden voor, waarvan een groot 

aantal in bedrijfspanden en andere 
utiliteitsgebouwen.

Wist u dat?

Ongeveer 70% van de bedrijven die worden 
getroffen door brand, moet binnen 3 jaar na 

de brand zijn activiteiten stoppen.
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