ALGEMENE AUDIT BRANDVEILIGHEID
Wat houdt het in?
U wil als eigenaar of uitbater te weten komen of uw bedrijf en/of
gebouwen voldoen aan de brandveiligheidswetgeving?
Dan kunnen wij bij u een onafhankelijke brandaudit organiseren. Hierbij
beoordelen wij onder andere:
De veiligheid van de gebruikers: zijn er voldoende nooduitgangen,
eerste interventiemiddelen, .? Zijn er procedures, werd er een
risicoanalyse brand uitgevoerd, is er een brandpreventiedossier
aanwezig, ..?
De risico’s omwille van de activiteiten in de gebouwen: is er risico
op explosie? Wat met batterijladers, lasactiviteiten, enz.?
De brandveiligheid van de gebouwen: welke materialen worden er gebruikt? Is de compartimentering nog in
stand? Gebeuren de nodige keuringen en controles van de technische installaties?
Wij baseren ons hierbij uiteraard op de wetgeving zoals het KB Basisnormen, het ARAB, de Codex Welzijn op het Werk,
enz..

Hoe gaan we tewerk?
VOORSTUDIE
• U ontvangt op
voorhand een lijst
met bij elkaar te
zoeken
documenten.
• Wij doen een
voorstudie van de
documenten en
wetgeving die bij u
van toepassing is.

AUDIT - INTERVIEW

AUDIT - RONDGANG

• Aan de hand van
een gedetailleerde
checklist en in
functie van uw
concrete situatie
bespreken wij alle
huidige
brandveiligheidsaspecten en
preventiemaatregelen in uw
bedrijf/gebouw.

• Tijdens een
uitgebreide
rondgang in uw
gebouwen
bekijken en
evalueren wij de
activiteiten, de
structuur van het
gebouw en de
technieken.

RAPPORTAGE
• U ontvangt een
uitgebreid rapport
van onze
bevindingen.
• Indien gewenst,
stellen wij een
actieplan op tot
verbetering van de
brandpreventiemaatregelen.
• Wij geven
toelichting bij het
rapport.

Uw voordelen
U ontvangt een volledig onafhankelijk en professioneel rapport, aangevuld met het nodige fotomateriaal,
dat u zelf kan gebruiken in uw preventiebeleid en kan voorleggen aan andere partijen (bv.
verzekeringsmaatschappij, ..);
Wij maken (te specifiëren bij de bestelling) een vrijblijvend preventieplan op met actiepunten tot verbetering
van de brandveiligheid in uw gebouw(en);
Geheel vrijblijvend doen wij ook de begeleiding en opvolging van de uitvoering van het actieplan.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie en voor een offerte op maat!

Firesa bv geeft onafhankelijk advies in
bouwkundige brandveiligheid van gebouwen tijdens
de ontwikkeling, het ontwerp, de uitvoering en de uitbating.
Daarnaast geven we ook opleidingen op maat.

