Noodplan - Samenvatting
Buitencentrum de Stevert
Stevert 18
5524 KD Steensel
tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762
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Algemene informatie
1.1 Bezetting
Aantal
Er overnachten maximaal 68 personen in de accommodatie dit is inclusief maximaal 10
personen die overnachten in recreatieruimte 2 (kelder). Het actuele aantal personen, inclusief
eventuele bezoekers, is bekend bij de hoofdhuurder.

1.2 Verantwoordelijkheid
De accommodatie wordt verhuurd aan wisselende groepen. Elke groep heeft een
eindverantwoordelijke / hoofdhuurder. De hoofdhuurder krijgt bij het huurcontract een verkorte
versie van dit noodplan (de volledige versie wordt verstrekt bij de sleuteloverdracht van de
accommodatie) en dient er voor zorg te dragen dat dit wordt opgevolgd in geval van calamiteit.
In geval van een calamiteit is de hoofdhuurder verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
ontruimingsplan. De hoofdhuurder dient er zorg voor te dragen zijn verantwoordelijkheden te
delegeren indien hij/zij niet persoonlijk aanwezig is.

1.3 Technische voorzieningen
Alarminstallatie
Het pand beschikt over een brandalarminstallatie

Rookmelders
Het pand beschikt wel over rookmelders

Noodverlichting
In het gebouw is voorzien van noodverlichting.
Bij het wegvallen van de centrale stroomvoorziening zal hierdoor verlichting aanwezig zijn.

1.3.1 Meldingen
We kennen drie soorten meldingen, namelijk:
De automatische melding, de handmelding, telefonische melding
Het gebouw is voorzien van automatische brandmeldinstallatie.

1.3.2 Alarmering in de accommodatie
Bij branddetectie automatisch dan wel handmatig gebeurt er het volgende: (zie plattegrond voor
meer details)
• De sirenes gaan loeien;
• Flitslamp wordt buiten geactiveerd (berging kelder);
• Deuren slaan automatisch dicht;
• Bij automatische melding gaat er een lamp branden boven de deur van ruimte waar de
“brand” is gedetecteerd is;
• Indien de stroom uitvalt wordt tevens de noodverlichting geactiveerd.
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2 Calamiteitenplan
Figuur 1: Calamiteit
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Figuur 2: Ongeval met letsel
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Algemene verplichtingen
Stel u op de hoogte van:
• de indeling van het gebouw: de plaats van de in- en uitgangen, nooduitgangen,
trappenhuizen etc.;
• de plaats van de vluchtwegen;
• de plaats en werking van brandslanghaspels en brandblussers;
• de plaats en werking van: brand- en rookwerende deuren in gangen en
nooduitgangen;
• de wijze waarop bij brand moet worden gehandeld;
• de plaats van de brandmelders.
•
•
•
•
•

Werk mee aan:
het netjes en opgeruimd houden van de recreatie- en slaapzalen
het opruimen van brandbaar materiaal;
het vrijhouden van gangen, trappen, portalen etc.;
het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld;
het voorkomen van het loszetten van deurdrangers.

Let wel:
• asbakken niet gebruiken voor papierafval en niet ledigen in prullenbakken;
• gloeiende en/of brandende stoffen uitsluitend deponeren in onbrandbare vaten met deksels;
• onttrek blusmiddelen niet aan het oog;
• defecten aan brandbestrijdingstoestellen of aan andere voor hulpverlening noodzakelijke
onderdelen of apparatuur dienen direct te worden aangemeld bij de bedrijfsleiding;
• controleer het vertrek dat u verlaat op brandveiligheid;
• zorg er voor dat in geen enkele ruimte een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan;
• indien tot ontruiming wordt overgegaan, verlaat het gebouw dan ordelijk volgens de
instructies en voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet!
• verzamel op de daarvoor bestemde verzamelplaats;
Neem deel aan:
• instructie en eventuele oefeningen in ontruiming van het gebouw;
• instructie in het blussen van een begin van een brand.
Het is verboden:
• te roken in de slaapzalen.
• voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten te gebruiken.
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