
EEn vEiligE wErKoMgEving, snEllE ontruiMing 
En wEttElijKE aanspraKElijKhEid gErEgEld

brandMEld
installatiEs
Brand  is levensgevaarlijk. Een klein brandje kan zich binnen 
enkele minuten uitbreiden tot een enorme vuurzee. Dat wil 
niemand  meemaken. om over de schade nog maar niet te 
beginnen. Een brandmeldinstallatie helpt u om brand zo snel 
mogelijk te ontdekken. In het Bouwbesluit van 2012 staat 
wanneer het hebben van een brandmeldinstallatie verplicht 
is. over het algemeen kun je stellen dat in panden waar 
branden niet eenvoudig te ontdekken zijn dit het geval is.  
Maar verstandig is het altijd!



EEn goEdE installatiE
bEpErKt schadE 

soortEn installatiE
Een brandmeldinstallatie signaleert brand of rook 
en slaat dan alarm. Er zijn verschillende soorten 
installaties. Automatische melders en handmelders. 
De handmelders zijn vaak de kastjes met een ruitje 
ervoor, die bij brand ingeslagen moeten worden. Een 
automatische melder is uiteraard het meest effectief, 
want als er brand uitbreekt slaat deze melder ook na 
werktijd alarm. Er zijn veel verschillende automatische 
melders. Van de bekende rookmelders, tot hittemelders 
tot ‘luchtbesnuffelaars’ die het ontstaan van rook 
detecteren.

lEvEnsrEddEnd
Een brandmeldinstallatie kan levens redden en beperkt 
materiele schade zoveel mogelijk. Zorg dat u ook in 
uw bedrijf een goede brandmeldinstallatie heeft. 
Vaak eist de brandweer dat u een installatie aanlegt. 
Dit is zeker het geval in gebouwen met mensen die 
hulpbehoevend zijn. Brandmelders kunnen brand 
helaas niet voorkomen, maar kunnen u wel op tijd 
waarschuwen. Zorg daarom altijd ook voor een goed 
vluchtplan. 



vErzEKEring
Niet alleen het Bouwbesluit kan een brandmeld-
installatie verplichten. Soms kan het ook zijn dat een 
verzekeraar een brandmeldinstallatie eist.  Ook kan 
het hebben van een installatie van invloed zijn op de 
verzekeringspremie. Check dit bij uw verzekeraar en 
zorg dat u aan de juiste eisen voloet. 

Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te 
houden, is het van groot belang dat deze tijdig en 
vakkundig wordt onderhouden en gecontroleerd. 
Ook daarvoor gelden allerlei normen. Het onderhoud 
en de periodieke controles moeten goed worden 
uitgevoerd. U wilt toch geen risico’s lopen! Wist u 
trouwens dat u uw brandmeldinstallatie ook nog elke 
maand moet testen? Bovendien moet er ook nog een 
uitgebreide administratie van worden bijgehouden 
voor uw verzekering. 

vErplicht
ondErhoud

www.stahlhofer.nl

iEdErEEn MoEt snEl En 
vEilig hEt pand KunnEn 
vErlatEn



EEn goEdE
installatiE

ovEr stahlhofEr
Stahlhöfer is specialist in het ontwerpen, aanleggen, 
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties. 
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en 
instellingen zoals woningcorporaties. 

KiEzEn voor stahlhofEr is KiEzEn voor
  één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud 

  een vakkundig installateur met veel ervaring

  een installateur die werk maakt van duurzame energie

   maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(Stahlhöfer is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

MEEr inforMatiE?
Wilt u meer weten over 
brandmeldinstallaties of een 
vrijblijvende offerte aanvragen? 
Stahlhöfer Electrotechniek helpt u 
graag verder.

www.stahlhofer.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl

ContaCt

Stahlhöfer Electrotechniek
Joop Geesinkweg 308
1114 AB 
Amsterdam-Duivendrecht

t 020 468 95 50
E info@stahlhofer.nl 

  Waarschuwt op tijd

  Werkt preventief

  Geeft een veilig gevoel

  Voldoet aan de eisen van de verzekering


