
De kerstvakantie staat weer voor de deur. De tijd van gezelligheid met
lichtjes, kerstbomen, kaarsjes en kerstversieringen maar ook van
vuurwerk en een grotere kans op schade. In deze brochure geven wij
enkele preventietips om schade te voorkomen of beperken voor
schoolgebouwen en tijdelijk leegstaande gebouwen.

Brand door elektrische apparaten
Naar schatting wordt één op de drie branden veroorzaakt door een
ondeugdelijke elektrische installatie en apparatuur.

Apparaten en installaties
Haal tijdens de kerstvakantie de stekkers uit het stopcontact van de
apparaten die geen functie hebben. Controleer daarnaast of enkele
cruciale apparaten wel aangesloten blijven, zoals onder andere de
inbraakalarminstallatie en de brandmeldinstallatie.

Kerstverlichting
De meeste kerstversiering en verlichting wordt slechts eens per jaar
gebruikt. Voer een visuele controle uit, kijk of de bedrading niet
beschadigd is en of de kunststof isolatie van de bedrading nog volledig
intact is. Bij verkeerd gebruik van stekkerdozen, verlengsnoeren en
kabelhaspels kan brand ontstaan. Probeer daarom het gebruik ervan ook
tot een minimum te beperken. Gebruik maximaal 1 verlenghaspel of
snoer en rol deze dan volledig uit.

Brievenbussen
Sluit rond de jaarwisseling alle brievenbussen tijdelijk af. De opening van
de brievenbus is een eenvoudig doelwit voor vandalen om vuurwerk of
andere brandende voorwerpen naar binnen te gooien. U kunt bij de
meeste postbedrijven afspraken maken om de post vast te houden of
door te sturen naar een ander adres in de kerstvakantie.

Vandalisme
Zorg ervoor dat de donkere gedeelten rondom het gebouw, zoals
portieken en overkappingen, goed worden verlicht om hangjongeren af te
schrikken. U kunt ervoor kiezen om permanente verlichting aan te
schaffen die ingeschakeld wordt op het moment dat iemand in de buurt
komt.

Indien een gebouw al schade heeft, leidt dit over het algemeen tot meer
vernielingen waardoor er meer schade ontstaat. Laat schade daarom zo
snel mogelijk herstellen. Controleer ook de hekken en
terreinafscheidingen op schade.
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Brandbare buitenopslag
Naar schatting ontstaat circa twintig procent van de branden in 
afvalcontainers en spullen die buiten zijn opgeslagen. Neem daarom 
voorzorgsmaatregelen om brandstichting tot een minimum te beperken.

Sla uw brandbare zaken zoveel mogelijk binnen op.

Houd buitengevels aan de buitenzijde minimaal 10 meter vrij van 
brandbare materialen en afvalcontainers.

Gebruik voor afvalopslag containers die afsluitbaar zijn met een slot.

Zet uw containers vast, zodat deze niet eenvoudig verplaatst kunnen 
worden.

Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het zicht van de 
openbare weg.

Watersloten plaatsen
Verus adviseert om alle plaatsen waar koffiezetautomaten, wasmachines 
en vaatwassers direct zijn aangesloten op de waterleiding te voorzien van 
een waterslot. Een waterslot zorgt ervoor dat er per keer maar een 
beperkt aantal liter water uit de kraan kan stromen. Dus als er een 
lekkage ontstaat, sluit het waterslot de watertoevoer al snel af.

Schone daken en goten
Voorkom lekkages en inspecteer regelmatig het dak en dakgoten op 
bladeren en andere vervuiling. Let bij deze controle op bladafval, onkruid, 
takken of andere obstakels die de regenafvoer voorzieningen kunnen 
verstoppen.

Bij vorst
Bescherm waterleidingen in vorstperiodes extra met isolerend materiaal.

Bescherm buitenkranen tegen de vorst door de watertoevoer naar de 
buitenkraan af te sluiten en de leiding leeg te laten lopen.

Isoleer watertoevoer- en cv-buizen die aan vriestemperaturen 
blootgesteld worden of maak ze leeg. Denk ook aan leidingen in niet-
geïsoleerde gebouwdelen.

Controleer de leidingen grondig wanneer het begint te dooien.


