AUDIT BRANDVEILIGHEID APPARTEMENTSGEBOUW
Wat houdt het in?
Sommige appartementsgebouwen, zowel oudere maar ook nieuwe, schieten
wel eens te kort als het gaat om brandbeveiliging. Daarom is het zeker
aangeraden om als (vereniging van) eigenaars of als syndicus de
brandveiligheid van uw appartementsgebouw eens grondig onder de loepe
te laten nemen. Wij kunnen als onafhankelijke brandpreventiedeskundige
deze audit en risicoanalyse organiseren.
Het doel van de audit is om:
na te gaan of de wettelijk vereiste maatregelen genomen werden;
gevaarlijke situaties in kaart te brengen en de impact hiervan op de
aanwezigen en het gebouw te bestuderen;
corrigerende acties voor te stellen om de brandveiligheid van het
gebouw en voor de gebruikers te verbeteren.
Wij baseren ons hierbij uiteraard op de wetgeving en hanteren de checklijst van Anpi.

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
gebouw.

• Tijdens een
uitgebreide
rondgang in het
gebouw bekijken
en evalueren wij
de structuur,
compartimentering, de
technieken en de
brandwerende
voorzieningen.
•Risico's worden in
kaart gebracht.

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, vereniging van mede-eigenaars, enz..)
Wij maken (te specifiëren bij de bestelling) een vrijblijvend preventieplan op met actiepunten tot
verbetering van de brandveiligheid in uw gebouw(en);
Wij vragen, indien noodzakelijk, afwijkingen op de wetgeving aan en/of gaan in overleg met de
preventiedienst van de bevoegde brandweerzone;
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.

