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ZO ZIT DAT

REDDER IN 
NOOD

SLIM
Een slimme rookmelder 
waarschuwt via een app 
binnens- én buitenshuis 
waar in huis rook, brand 
of een temperatuurstĳ -

ging gemeten is.

10 JAAR
De Brandweer en Brand-
wondenstichting advi-
seren rookmelders met 
het Europese keurmerk 
EN 14604 én 10-jarige 

batterĳ - en 
levensduur.

KEUKEN
Kies in de keuken voor 
een thermische melder, 
omdat die afgaat bĳ  een 
te hoge of snel stĳ gende 

temperatuur en niet 
door rook.
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INFRAROOD In 2020 werden bij verzekeraars 
66.657 woningbranden gemeld en vielen er 32 
dodelijke slachtoffers. Gelukkig zijn er verschil-
lende soorten rookmelders die je bij brand direct 
waarschuwen. Meest voorkomende model: de 
optische rookmelder. Dit exemplaar detecteert 
rook met infrarood en slaat alarm zodra rook de 
infrarode lichtbundel onderbreekt en er niets 
binnenkomt in de lichtgevoelige cel. Door de 
melder maandelijks stofvrij te maken en te tes-
ten met de testknop voorkom je vals alarm.

PLAFOND Na aanschaf van de juiste rookmelders 
volgt het ophangen. Dit doe je altijd aan het pla-
fond, omdat rook stijgt. Preciezer: in het midden 
van het plafond, minimaal 50 centimeter van 
een muur of hoek en niet op de tocht of vlak bij 
mechanische ventilatie. Als je dit doet op elke 
verdieping in de hal, gang of overloop, voldoe 
je aan het minimale veiligheidsniveau van de 
brandweer. Wil je maximale beveiliging? Hang 
dan rookmelders op in alle ruimtes waar brand 
kan ontstaan.

VERZEKERING Om het aantal doden bij woning-
branden te verminderen, is het vanaf 1 juli 2022 
ook voor bestaande bouw wettelijk verplicht 
dat er op elke verdieping in huis met een ver-
blijfsruimte of afgesloten ruimte minstens één 
rookmelder hangt. Wie hieraan niet voldoet, ris-
keert in theorie een boete van de gemeente en 
een niet-uitkerende verzekeraar. Ria Mol, Expert 
ANWB Verzekeringen: ‘Of er wel of geen financi-
ele gevolgen zijn: rookmelders ophangen doe je 
niet voor je verzekeraar, maar voor je eigen vei-
ligheid. Dat is het allerbelangrijkst.’ �

Kijk voor meer info op rookmelders.nl
Bekijk op anwb.nl/k5woonverzekering welke 
brandschade verzekerd is.
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Door de snelle verspreiding van 
dikke en giftige rook heb je bĳ  

een woningbrand gemiddeld 
drie minuten om te vluchten.

 
Goedgekeurde rookmelders 

gaan niet zomaar af van sigaret-
tenrook, tenzĳ  de rook direct op 

de melder wordt geblazen.
 

FEITEN

Als er brand ontstaat in huis, kan een 
rookmelder je leven redden. Vanaf 1 juli 
zĳ n ze wettelĳ k verplicht. Wat is een goede 
rookmelder en waar hang je ’m op?

In Nederland komen rond de 
jaarwisseling de meeste

woningbranden voor.
 

Gekoppelde rookmelders – als 
er één rook detecteert, slaan de 
andere ook alarm – zorgen voor 

extra veiligheid.


