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Preventie Huize Radeske  - GASTEN 

Als beheerder van dit bivakhuis sparen we geen moeite om u als gast een optimale veiligheid te  

garanderen. Toch maken we hierbij enkele belangrijke richtlijnen kenbaar, die uw veiligheid tijdens 

het verblijf willen verhogen. 

1. Blustoestellen 
 

locatie Refter, speelzaal, slaapzalen 

doel Doven van de brandhaard – richten op de vlammen 

handeling Zie blustoestel 

 

locatie Keuken 

doel Doven van de brandhaard – richten op de vlammen 

handeling Zie blustoestel 

 

locatie CV-ruimte   enkel toegankelijk voor de beheerder 

doel Doven van de vlammen - automatisch 

handeling Zie blustoestel 

 

2. Waterhaspel muur 

locatie Op de overloop  eerste verdiep 

doel Doven van de brandhaard – richten onder de vlammen 

handeling Zie blustoestel 

 

3. Blusdeken keuken 

locatie Tussen de deur van de koele berging en de afgesloten CV-ruimte 

doel Vuurhaard afsluiten van lucht 

handeling Zie blusdeken 

 

4. Rookdetectoren  

locatie Op alle slaapzalen en op de overloop 

doel Signaleren van rookophoping                                                    evacueren 

handeling 1. de dichtstbijzijnde evacuatieknop indrukken 
2. alle gebruikers dienen het gebouw te verlaten 

 

5. Evacuatiedrukknoppen 

locatie Gelijkvloers: 2 knoppen                      Verdieping 1: knoppen 

doel Signaal voor alle gebruikers bij gevaar 

handeling Het gebouw verlaten en verzamelen op de aangegeven evacuatieplaats 
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6. Evacuatiewegen 

Deze zijn aangegeven via pictogrammen.  

Het is steeds aangewezen om als gebruiker vooraf de voorziene vluchtwegen te controleren en deze 

tevens vrij te houden. Evacueer steeds weg van het gevaar, rook of brand. 

 

Slaaplaats straatzijde: via de stenen trap vooraan of via de overloop naar de andere slaapzaal 

Slaapkamers midden: via de beide  grote slaapzalen 

Slaapzaal achteraan: via de houten trap of via de metalen brandtrap aan de achtergevel 

 

7. Verzamelplaats 

1. Bij bosbrand of kampvuurbrand  

2. Bij de evacuatie van het gebouw (brand, rook, ...) 

 

   verzamel alle gebruikers op de aangegeven plek 

   controleer de aanwezigheid van alle deelnemers 

   verwittig de concierge / hulpdiensten 

   wacht op verdere instructies 

  zorg voor  een vrije doorgang  voor alle hulpdiensten  

Hoek terrein Heidriesstraat en Eerselingsenstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huize Radeske 
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Preventie Huize Radeske  - VERANTWOORDELIJKE / LEIDING 

Als aanvulling op de algemene richtlijnen voegen we nog enkel details toe die u kunnen helpen 

tijdens een evacuatie(oefening).  

1. Blustoestellen 
 

locatie Refter, speelzaal, slaapzalen 

Afhalen toestel van muurhaak, veiligheidspal verwijderen, op een veilige afstand de 
vuurhaard met korte stoten doven 

 

locatie Keuken 

Afhalen toestel van muurhaak, veiligheidspal verwijderen 
Op een veilige afstand de vuurhaard met korte stoten doven 

 

locatie CV-ruimte   

 enkel toegankelijk voor de beheerder 
 automatisch 

 

2. Waterhaspel muur 

locatie Op de overloop eerste verdiep 

Afhaken spuit, veiligheidspal verwijderen, kraan openen  
Op een veilige afstand de vuurhaard doven 

 

3. Blusdeken keuken 

locatie Tussen de deur van de koele berging en de afgesloten CV-ruimte 

Deken met de twee linten uit de bescherming trekken – het vuur aanvallen – het 
vuurdeken tussen lichaam en vuurhaard houden – luchtdicht afsluiten en houden 

 

4. Rookdetectoren  

locatie Op alle slaapzalen en op de overloop 

De detectoren werken op een batterij. Het knipperend lichtje geeft aan dat het 
toestel in werking is.   
Door kort op de functieknop te drukken wordt de stille modus geactiveerd indien er 
ondertussen een lage rookontwikkeling is. Na 9 minuten keert de rookmelder terug in 
de normale modus. 

 

5. Evacuatiedrukknoppen 

locatie Gelijkvloers: 2 bedieningspunten   Verdieping 1: 2 bedieningspunten 

Begeef u naar de plaats waar de knop ingeduwd werd. 
Vergewis u van de situatie en handel gepast. 
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Trek met het rode plastic sleuteltje de plaatjes terug op zijn plaats. 
Deze sleutel hangt samen met de huissleutel. 
Begeef u naar de meldcentrale vooraan aan de trap. 
Tik de volgende code in:  3112 5 
Het signaal zal onmiddellijk stoppen. 
Verwittig steeds de concierge bij elk voorval. 

 

6. Evacuatiewegen 

Maak gebruik van de pictogrammen om alle bezoekers attent te maken op de verschillende 

vluchtwegen.   

Controleer tijdens uw verblijf regelmatig de blijvende toegankelijkheid van alle vluchtwegen. 

 

 

7. Verzamelplaats 

1. bosbrand – kampvuurbrand  

2. evacuatie van het gebouw (brand, rook, ...) 

 

Wijs vanaf de start van het verblijf alle tijdelijke bewoners op de exacte locatie bij evacuatie. 

  

 


