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e-mail : info@vemu.be

REGLEMENT VOOR BRANDVEILIGHEID GELDENAAKSEBAAN 21
1. Bij brand telefoneer BRANDWEER LEUVEN (016) 22 33 33 of 100 .
Verwittig daarna de verhuurder tel. (016) 65 72 72 of op (0477) 43 25 44
2. Dit gebouw bevat 6 studentenkamers nl.
vooraan 4 kamers : gelijkvloers 1 eetplaats, 1 gemeenschappelijke keuken, toilet en douche
1e verdieping, 2 kamers
2e verdieping, 2 kamers
in het achterste gedeelte 2 kamers op gelijkvloers.
3. De deuren van de kamers moeten steeds toe zijn en bij afwezigheid op slot.
4. De kelder is niet toegankelijk voor de studenten. Alleen in geval van stroomonderbreking mag men in
de kelder gaan om de stroom terug in te schakelen.
5. De plannen van het huis die opgehangen zijn in de nabijheid van de ingang mogen niet verwijderd
noch afgedekt worden.
6. De trappen en doorgang moeten over hun volle breedte vrijgehouden worden ; dus zeker geen
kartonnen dozen, verpakking of afval op de trap of de overloop.
7. De doorgang tussen de Geldenaaksebaan 21 en 23 moet steeds vrij zijn.
GEEN FIETSEN IN DE DOORGANG, ook niet tijdelijk. De doorgang geeft toegang tot de parkings
achteraan en is een vluchtweg in geval van brand. De Geldenaaksebaan is een drukke baan.
Het is voor Uw veiligheid dat de doorgang steeds vrij moet zijn.
8. De verluchtingsgaten van kelders, keuken, douche en toiletten mogen niet afgesloten worden.
9. In elke kamer zijn voldoende stopcontacten. Enkel gereglementeerd elektrisch materiaal mag
aangewend worden. Wijzigingen aan de technische uitrusting van de kamer (zoals bv. het plaatsen van
bijkomende stopcontacten) zijn verboden.
10. Er mag niet gekookt worden in de kamers, daartoe is gelegenheid in de keuken.
Tijdens het gebruik mogen kooktoestellen niet zonder toezicht achtergelaten worden.
11. Er mogen geen bijkomende verwarmingstoestellen geplaatst worden in de kamers.
De voorziene verwarming en de geplaatste isolatie zijn meer dan voldoende.
12. Technische defecten dienen onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden opdat het defect binnen
een redelijke tijdsspanne zou kunnen verholpen worden.
13. In geval één van de rookmelders in werking treedt : stel de brandinstallatie in werking dmv de
drukknoppen. Iedereen begeeft zich onmiddellijk buiten de kamers.
Men probeert te blussen met de poedersblussers die op verschillende plaatsen in het huis staan, of
met de waterslang die in het toilet voor dit doel is opgehangen. DEZE WATERSLANG DIENT VOOR
GEEN ENKEL ANDER DOEL ALS VOOR BLUSWERKEN BIJ BRAND.
14. Bij vals brandalarm kan de installatie gereset worden adhv het stappenplan dat bij de brandcentrale in
de kelder ophangt.
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Stappenplan bij bediening brandcentrale Kilzen
VEMU, Geldenaaksebaan 21
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Druk vier keer op de toets 2
Druk op ENTER om te bevestigen (dit is de ronde toets met het pijltje)
Druk op rode toets (de grote rode sirene’s stoppen)
Druk op zwarte toets (de interne zoemer brandcentrale stopt)
Kijk welke zone in alarm is (zie lijst onderaan)
Na controle van de zone druk je op de groene toets = reset toets

Z 1.1
Z 1.2
Z 1.3
Z 1.4
Z 1.5

Branddetector GLV eetplaats
Branddetector keuken GLV
Branddetector inkomhal GLV
Branddetector kelder CV
Branddetector kelder elek bord

Z 2.1
Z 2.2
Z 2.3
Z 2.4
Z 2.5
Z 2.6

Branddetector kamer +1 21/11
Branddetector kamer +1 21/12
Branddetector hal +1
Branddetector kamer +2 21/21
Branddetector kamer +2 21/22
Branddetector hal +2

Z 3.1
Z 3.2
Z 3.3

Branddetector kamer bijbouw 21/06
Branddetector kamer bijbouw 21/07
Branddetector hal GLV bijbouw

Z 4.1
Z 4.2
Z 4.3
Z 4.4

Branddrukknop inkomhal GLV
Branddrukknop hal 1e verdiep
Branddrukknop hal 2e verdiep
Branddrukknop hal bijbouw
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