Checklist
Maak met deze checklist een rondje door
uw huis. Zo ziet u meteen of er bij u thuis
misschien onveilige situaties zijn, die u snel
kunt voorkomen of oplossen. Voer zelf
geen reparaties uit aan de elektrische
installatie of uw gastoestellen, laat dit
aan een erkend installateur over.

Meterkast
Er is minimaal één aardlekschakelaar
in de meterkast.
Zo niet, laat er dan een installeren door een 		
erkende installateur.

Ik heb onlangs de aardlekschakelaar getest.
Doe dat 2 keer per jaar, bijvoorbeeld bij de overgang
naar zomer- en wintertijd.

De elektrische installatie is geaard.
Laat na verbouwing of verhuizing altijd de aarding
controleren door een erkende installateur.

Ik ruik geen gas in de meterkast.
Ruikt u wel een gaslucht? Open deuren en ramen.
Sluit dan de hoofdkraan bij de gasmeter. Gebruik geen
vuur (kaars, aansteker) en voorkom vonken 		
(lichtschakelaar, mobiele telefoon, elektrische deurbel).
Bel direct het storingsnummer: 0800 - 9009.

Er is een zaklantaarn of hoofdlamp aanwezig.
Plus -indien nodig- reservestoppen. In de
meterkast hangen ook de (storings-)nummers
van uw netbeheerder en installateur.

Kruipruimte
In de kruipruimte ruik ik geen gas.
Ruikt u wel een gaslucht? Open deuren en ramen.
Sluit dan de hoofdkraan bij de gasmeter. Gebruik geen
vuur (kaars, aansteker) en voorkom vonken
(lichtschakelaar, mobiele telefoon, elektrische deurbel).
Bel direct het storingsnummer: 0800 - 9009.

Bij werkzaamheden in de kruipruimte gebruik
ik nooit een 230 Volt-looplamp of een
230 Volt-bouwlamp.
Een zaklamp of hoofdlamp op batterijen is veiliger

Woonkamer
De schoorsteen is onlangs gecontroleerd
en/of geveegd.
Stookt u op kolen, olie of hout? Laat dan jaarlijks de
schoorsteen vegen. Als u op gas stookt (geiser, cv), laat
uw gastoestel én schoorsteen regelmatig controleren
en schoonmaken.

De tv, stereo of computer staan altijd
helemaal uit als ze niet gebruikt worden.
Gebruik liever niet de standby-stand.

• Ik weet hoe ik veilig de elektriciteit en het gas
kan afsluiten.
• De toegang naar de meterkast is vrij.
Er is voldoende ventilatie in de meterkast.

De ventilatieroosters staan open, ook als
het buiten koud is.
Stop ventilatieroosters nooit dicht.

Bij elektrische toestellen als tv en stereo
staan geen drankjes of vazen met water.

Er zijn geen (brandbare) spullen in opgeslagen.
De wasmachine of wasdroger zijn aangesloten
op een aparte groep.
Er hangt een groepenoverzicht: zo weet ik
welke apparaten zijn aangesloten op welke
groep.
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Halogeenspots hebben voldoende afstand
tot (brandbare) gordijnen en meubels.
Er liggen geen elektrische kabels of snoeren
onder een deur of een tapijt.
Er is voldoende ventilatie en ruimte rondom
elektrische apparatuur.
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Alle stopcontacten zijn intact.
Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd
of slecht bevestigd is.

Alle elektriciteitskabels zijn intact.
Raak blootliggende kabels nooit aan, zorg dat u
kabels nooit vastspijkert of vastniet.

Er is voldoende ventilatie en ruimte rondom
elektrische apparatuur.
Stekkers van keukenmachines gaan na
gebruik uit het stopcontact.
Onder de halogeenverlichting staat geen
waterkoker.

Ik gebruik geen driewegstekker.
Ik gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers.

Ik ventileer voldoende, ook als het buiten
koud is. Alle ventilatiekanalen en –roosters
zijn open.

Er zit maximaal één verlengsnoer tussen
elektrisch apparaat en stopcontact.

Stop ventilatieroosters nooit dicht.

Lus verlengsnoeren nooit door.

De afgevoerde lucht door de afzuigkap kan
worden aangevuld door verse lucht van buiten.

Elektrische apparaten met geaarde stekker
zijn aangesloten op geaarde stopcontacten.

Keuken en bijkeuken
Ik gebruik alleen geaarde apparatuur. 		
Deze apparaten zijn aangesloten op geaarde
stopcontacten.
Alle stopcontacten zijn intact.
Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd
of slecht bevestigd is.

Alle elektriciteitskabels zijn intact.

De rubberen gasslang van het gasfornuis is
intact (geen haarscheurtjes of knikken).
De (waak-)vlam van gasfornuis, geiser en/of
cv-ketel is blauw.
Ik ruik geen gas bij mijn gastoestellen.
Ruikt u wel een gaslucht? Open deuren en ramen.
Sluit dan de hoofdkraan bij de gasmeter. Gebruik geen
vuur (kaars, aansteker) en voorkom vonken
(lichtschakelaar, mobiele telefoon, elektrische deurbel).
Bel direct uw installateur.

Raak blootliggende kabels nooit aan, zorg dat u kabels
nooit vastspijkert of vastniet.

Ik reinig regelmatig het filter van de 		
afzuigkap boven het fornuis, zodat er geen
vet achterblijft.

Ik gebruik geen driewegstekker.

Bij vlam in de pan weet ik wat ik moet doen.

Ik gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers.

Hittebron uit. Afzuigkap uit. Vuur afdekken 		
met deksel, blusdeken of vochtige, nietsynthetische doek.

Er zit maximaal één verlengsnoer tussen
elektrisch apparaat en stopcontact.
Gebruik bij apparaten die veel stroom vragen 		
(wasmachine, wasdroger, vaatwasmachine) nooit
een verlengsnoer. Steek de stekker rechtstreeks in
het stopcontact.
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Badkamer en wasruimte
Ik gebruik alleen geaarde apparatuur. 		
Deze apparaten zijn aangesloten op geaarde
stopcontacten.
Alle stopcontacten zijn intact.
Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd
of slecht bevestigd is.

Alle elektriciteitskabels zijn intact.
Raak blootliggende kabels nooit aan, zorg 		
dat u kabels nooit vastspijkert of vastniet.

Ik gebruik geen driewegstekker.

Er ligt geen kleding of handdoeken te drogen
op een elektrische verwarming.
Ik maak het filter van de wasdroger na elk
gebruik stofvrij.  
Er is voldoende ventilatie en ruimte rondom
elektrische apparatuur.
Ik ventileer voldoende, ook als het buiten
koud is. Alle ventilatiekanalen en –roosters
zijn open.
Stop ventilatieroosters nooit dicht.

Hal en overloop

De stekkers van wasmachine en wasdroger
zitten rechtstreeks in het stopcontact.

Er hangen rookmelders (en eventueel 		
koolmonoxidemelders) op elke verdieping,
in de hal waar de deuren van de slaapkamers
op uitkomen.

Gebruik geen verlengsnoer voor apparaten die veel
stroom vragen.

In woningen met (gas)kachels is een koolmonoxidemelder een nuttige aanvulling op de rookmelder.

Stekkers van scheerapparaat en haardroger
gaan na gebruik uit het stopcontact.

Ik test de melder(s) regelmatig.

Ik gebruik geen verdeelstekkers.

Er is geen elektrisch kacheltje dat in een
ander vertrek is aangesloten.

Slaapkamer, studeerkamer
en computerkamer

Stopcontacten in de badkamer zijn buiten
handbereik (minimaal 60 centimeter) van
douche of bad geplaatst.

Alle stopcontacten zijn intact.

Elektrische apparaten in de badkamer zijn
buiten handbereik (minimaal 60 centimeter)
van douche of bad geplaatst.

Alle elektriciteitskabels zijn intact.

Ik zorg ervoor dat elektrische apparaten niet
met water in aanraking kunnen komen.

Ik gebruik geen driewegstekker.

Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd
of slecht bevestigd is.

Raak blootliggende kabels nooit aan, zorg dat u kabels
nooit vastspijkert of vastniet.

Ik gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers.
Ik gebruik geen elektrische toestellen in bad
of douche.
Ik raak nooit een elektrisch toestel aan met
natte handen, of als ik met de voeten in
water sta.
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Er zit maximaal één verlengsnoer tussen
elektrisch apparaat en stopcontact.
Lus verlengsnoeren nooit door.
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Apparaten als tv of computer staan altijd
helemaal uit als ze niet gebruikt worden.
Gebruik liever niet de standby-stand.

De ventilatieroosters staan open, ook als het
buiten koud is.
Stop ventilatieroosters nooit dicht.

Er is voldoende ventilatie en ruimte rondom
elektrische apparatuur.
Bij elektrische toestellen als tv en
wekkerradio staan geen drankjes of vazen
met water.

Ruimte met cv- of combiketel
De ketel en schoorsteen worden elk jaar
gecontroleerd en schoongemaakt door een
erkende installateur.
Er is voldoende ventilatie en ruimte rondom
de ketel.
Ik ventileer voldoende, ook als het buiten
koud is. Alle ventilatiekanalen en –roosters
zijn open.
Stop ventilatieroosters nooit dicht.

Er is geen condens op de ramen.
Halogeenspots hebben voldoende afstand
tot (brandbare) gordijnen en meubels.

Condens kan duiden op de aanwezigheid van 		
koolmonoxide, ventileer daarom voldoende.

Er liggen geen elektrische kabels of snoeren
onder een deur of een tapijt.

De (waak-)vlam van de cv- of combiketel
is blauw.
De deur van de cv- of combiketel is intact.

Schuur, garage en tuin

Verwijder nooit permanent de deur of deksel.

Ik ruik geen gas bij mijn cv- of combiketel.  
Ik gebruik alleen geaarde apparatuur. 		
Deze apparaten zijn aangesloten op geaarde
stopcontacten.
Alle stopcontacten zijn intact.

Ruikt u wel een gaslucht?
Open deuren en ramen. Sluit dan de hoofdkraan
bij de gasmeter. Gebruik geen vuur (kaars, aansteker)
en voorkom vonken (lichtschakelaar, mobiele telefoon,
elektrische deurbel). Bel direct uw installateur.

Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd of
slecht bevestigd is.

Alle elektriciteitskabels zijn intact.
Raak blootliggende kabels nooit aan, zorg dat u kabels
nooit vastspijkert of vastniet.

De stopcontacten in de tuin zijn geaard en
spatwaterdicht. Het klepje is intact.
Ik gebruik grondkabel voor het aansluiten
van verlichting en stopcontacten in de tuin.
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De buitenlampen zijn intact.
Metalen buitenlampen zijn geaard.
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