BEGELEIDING PREVENTIEPLAN BRANDVEILIGHEID
Wat houdt het in?
U heeft waarschijnlijk al een preventieplan brandveiligheid
van uw verzekeraar ontvangen. In een preventieplan wordt
omschreven welke risicofactoren er gepaard gaan met uw
activiteiten en welke preventiemaatregelen er nodig zijn om
deze risico’s uit te schakelen of te beheersen. Het doel bestaat
er in om zo veel mogelijk brandschade te vermijden en de
ernst ervan te beperken. Ook de brandweer kan
brandpreventie opgelegd hebben bij ingebruikname van het
gebouw.
Weet u echter niet goed hoe te beginnen aan de uitvoering
van deze preventieplannen? Staat uw preventieplan nog niet
helemaal op punt? Als onafhankelijk adviesbureau
gespecialiseerd in brandpreventie helpen wij u bij de
implementatie en uitvoering van het preventieplan.

Hoe gaan we tewerk?
VOORSTUDIE
• U stuurt ons de
preventieplannen
van uw
verzekeraar en/of
brandweer.
•Mogelijk heeft u al
een
brandpreventiedossier?
•Wij nemen kennis
van uw
bedrijfsactiviteit
en huidig
preventiebeleid.

ACTIEPLAN

UITVOERINGSFASE

• We stellen samen
met u een
actieplan op.
•Hierbij houden we
rekening met
termijnen,
prioriteiten,
budgetten en
beschikbare
middelen.
•Het is aangeraden
om de verzekeraar
en/of makelaar te
betrekken bij deze
stap.

• Wij volgen de
uitvoering van de
preventie mee op
en sturen bij waar
nodig.
•Bij de uitvoering
wordt de
wetgeving steeds
strikt gevolgd.
•Iedere activiteit
wordt zorgvuldig
gedocumenteerd
in het
brandpreventiedossier.

OPVOLGING
• Na uitvoering van
de preventie is er
een periodieke
opvolging nodig.
•Bij wijzigingen in
de organisatie,
activiteiten of
gebouwen, moet
het brandpreventiedossier
aangepast worden.
•De opvolging kan u
zelf voor uw
rekening nemen of
u kan zich door
ons laten bijstaan.

Uw voordelen
Uw preventieplan brandveiligheid wordt op een correcte manier in praktijk uitgevoerd. Op deze
manier bent u wettelijk in orde en verhoogt de brandveiligheid in uw bedrijf!
Door onze jarenlange ervaring in de brandveiligheidssector beschikken wij over een ruim netwerk van
partners die kunnen ingeschakeld worden bij de uitwerking van het preventieplan. Op die manier
bezorgen wij u de meest professionele ondersteuning.
Alle stappen worden zorgvuldig gedocumenteerd in het brandpreventiedossier, zodat dit bij controle
door de verzekeraar, brandweer of overheid kan voorgelegd worden en u zich daar geen zorgen over
hoeft te maken.

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.

