
Brandveiligheid flat Gelderseplein 241 t/m 455

Brand? Bel 112!

In deze informatie kunt u lezen wat u moet doen bij brand in de flat. En wat u zelf kunt doen om het in uw 
woning veiliger te maken. Op de achterkant staan de vluchtroutes voor als er brand is. Deze informatie is tot 
stand gekomen in overleg met de brandweer. Bewaar deze informatie goed. Bijvoorbeeld door op te hangen 
in de meterkast.

• Zet geen spullen op de galerij, in de centrale hal of in het 
trappenhuis. 

• Parkeer uw scootmobiel in de scootmobielstalling of in uw woning. 
• Breng uw grofvuil weg naar het afvalbrengstation of laat het 

ophalen. Een afspraak hiervoor kunt u maken via de gemeente 
Arnhem (www.arnhem.nl).

Wat moet u doen als de rookmelder af gaat?
In uw woning hangt een rookmelder. Bij rook geeft deze een  
geluidssignaal. Gaat de rookmelder af en is er brand?  
Verlaat de woning en bel 112. 

Is er brand in uw eigen woning of in een andere woning?
Verlaat deze woning en bel 112. Vlucht via de galerij en het centrale 
trappenhuis naar beneden en ga daar naar buiten. Als het nodig is 
gebruikt u de trap aan het eind van de galerij om een verdieping omhoog 
of naar beneden te gaan. 
 
Is er brand in de centrale hal of het trappenhuis?
U bent dan veilig in uw woning, op het balkon of op de galerij. Blijf 
uit de rook. Bel 112 en wacht op de brandweer. De brandweer komt u 
evacueren als dat nodig is.  

Mag u de lift gebruiken bij brand? 
• Is er brand in de centrale hal of in het trappenhuis? U mag de lift 

NIET gebruiken.
• Is er brand in een woning? Het advies is om de trap gebruiken.  

Bent u slecht ter been en kunt u niet met de trap? Dan kunt u  
de lift gebruiken. 

Wat kunt u zelf doen

om brand te voorkomen? 

Wat moet u doen

bij brand?

Wat kunt u zelf doen

om het brandveiliger te maken?
U kunt telefonisch 
contact opnemen met 
Vivare tijdens kantoor- 
tijden op telefoonnummer 
088 - 054 11 11. Ook kunt  
u het melden bij de wijk-
beheerder. 

Heeft u een 
vraag of ziet u 
dat er iets niet 

in orde is? 

• Rook niet in bed. Veel branden ontstaan door een smeulende 
sigaret. 

• Sluit binnendeuren ‘s nachts zo veel mogelijk. Brand en rook 
verspreidt zich dan minder snel.

• Telefoon of andere apparatuur opladen? Zorg dat een batterij zijn 
warmte kwijt kan. Dek een telefoon aan de oplader nooit af, leg 
hem bijvoorbeeld niet onder het kussen. 

• Liever de telefoon overdag opladen. U kunt overdag meestal sneller 
handelen dan ‘s nachts wanneer er iets misgaat.

• Vlam in de pan? Doof het vuur met een grote deksel. Leg deze 
deksel met gestrekte arm op de pan. Gebruik GEEN water om te 
blussen. Ga niet met de pan lopen.

• Wees voorzichtig met verlengsnoeren. Koppel geen verlengsnoeren 
aan elkaar.

• Wasdrogers kunnen brand veroorzaken. Maak daarom regelmatig 
het filter schoon. 
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BERGINGEN

Extra beschermde vluchtroute met vluchtdeur op BG naar achterzijde flat

Vluchtroute Gelderseplein 1 t/m 239 te Arnhem
Let op: Maak bij brand geen gebruik van de lift
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GARAGES EN BERGINGEN
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Bij brand in een woning

Bij brand in het trappenhuis of de centrale hal 

Vluchtroute met vluchtdeur op 
begane grond naar achterkant fl at.

Vluchttrap naar andere galerij 
(naar beneden of boven).

Vluchttrap naar andere galerij 
(naar beneden of boven).

Bij brand in het trappenhuis of centrale hal wacht u 
in de woning, op het balkon of galerij op eventuele 
evacuatie door de brandweer. 

Bij brand in een woning kunt 
u twee kanten op vluchten. 
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