
stadswonen · veiligheid

houd vluchtwegen vrij
noodzaak en toezicht



Houd vluchtwegen vrij
Bij brand verandert binnen enkele minuten de vertrouwde 
(woon)omgeving in een onherkenbaar doolhof. De woon-
gebouwen van Stadswonen zijn zo ingericht dat de bewoners
het pand snel en veilig kunnen verlaten. Belangrijk hierbij is dat 
alle vluchtwegen vrij zijn van obstakels. 

Vluchtwegen
Vluchtwegen zijn alle gangen en trappenhuizen vanaf de kamer- 
of woningdeur. Dus ook de gangen binnen de onzelfstandige 
wooneenheden zijn onderdeel van de vluchtwegen en deze 
dienen geheel vrij te zijn van obstakels.
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Fietsen, kasten, dozen e.d. op de (gezamenlijke) gang vormen ernstige 
obstakels vormen bij een calamiteit.  Bij rookontwikkeling en/of 
duisternis, mogelijk in combinatie met gevoelens van desoriëntatie en 
paniek zullen deze obstakels er toe leiden dat de bewoners en 
bezoekers bij een calamiteit het woongebouw niet tijdig kunnen 
verlaten.

Toezicht
Met het oog op de veiligheid houdt Stadswonen samen met de woon-
commissie te allen tijde scherp toezicht op het vrijhouden van alle 
vluchtwegen. Wanneer de vluchtwegen niet vrij zijn van obstakels 
ondernemen wij direct actie om de obstakels te (laten) verwijderen. 
Alle eventuele (in)directe kosten die hieruit voortvloeien komen voor 
rekening van de betre�ende bewoners.

Wat te doen bij een calamiteit?
1.  Raak niet in paniek.
2.  Sluit alle ramen en deuren.
3.  Bel onmiddelijk 1-1-2 en waarschuw alle huisgenoten en buren.
4.  Verlaat het pand. Maak bij brand nooit gebruik van de lift.
5.  Neem zo spoedig mogelijk contact op met Stadswonen: 
     telefoon (010) 8007 200. Buiten kantooruren neem je contact 
     op met ons noodnummer: (010) 4123 641.
6.  Stel je beheerder op de hoogte.
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Disclaimer
Stadswonen heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van dit document 
(de "Informatie"). Desondanks kan het voorkomen dat de Informatie niet juist of onvolledig is. Stadswonen 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, en het gebruik van de 
Informatie op welke wijze dan ook. Stadswonen geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd  geen enkele 
garantie. Stadswonen behoudt zich het recht voor de Informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, 
uit te breiden en/of te beperken.

Auteursrechten
© Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.
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