Jaarlijkse controle brandblusser NEN 2559
Door regelgeving bent u in een bedrijf verplicht om uw blusmiddelen (brandblusser en
brandhaspel) minimaal één keer per twaalf maanden te laten controleren door een deskundig
REOB bedrijf.
Doordat vele bedrijven zich op de markt profileren staat de controleprijs per toestel onder
druk. Omdat er toch nog winst gemaakt moet worden zal een bedrijf proberen u een
druktoestel te verkopen omdat het nakijken hiervan veel minder tijd kost dan een
patroontoestel. Men kijkt in dezelfde tijd meer toestellen na. In de praktijk blijkt dat de
controleprijzen vaak onder kostprijs worden aangeboden. Vaak word de winst binnengehaald
door onderdelen en door andere (nieuwe) toestellen te adviseren. Ga dus nooit voor de laagste
prijs maar kijk even verder dan uw neus lang is. Maak de afspraak met uw onderhoudsbedrijf
om kleine gebreken direct te repareren. Veelal worden deze reparaties na de controle aan u
voorgelegd waarna u ze alsnog laat uitvoeren en u vervolgens een rekening voor meerwerk
voorgeschoteld krijgt.
Tip: Als u minder dan 6 euro voor de controle van uw brandblusser betaald mag u uzelf
afvragen of de kwaliteit van de controle niet te wensen overlaat. Bezuinigen op veiligheid is
iets om twee keer over na te denken.
Dit geldt voor zowel brandslanghaspels en brandblussers.

Onderhoud draagbare blustoestellen (NEN 2559)
Het onderhoud aan draagbare blustoestellen is in vier niveaus onderscheiden:
1. Regelmatige controle door de gebruiker
De eigenaar/gebruiker moet alle draagbare blustoestellen regelmatig inspecteren op zichtbare
kenmerken, zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste
gebruiksaanwijzing.
2. Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon
Het blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB-gediplomeerde
monteur van een door het CIBV gecertificeerd REOB-bedrijf.
3. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon
In het 5e en in het 15e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel onderworpen aan een
uitgebreide controle. Ook worden waar nodig de vullingen vernieuwd. Deze uitgebreide
controle betreft een meerprijs op de onderhoudsprijs.
4. Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon
In het 10e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en er wordt,
indien nodig, een drukproef op de cilinder uitgevoerd. Patronen van blussers mogen niet
ouder zijn dan 10 jaar en worden vervangen. Eventueel worden andere onderdelen vervangen.

Jaarlijkse controle brandslanghaspel NEN 671-3
U bent verplicht uw brandslanghaspel jaarlijks te laten onderhouden conform de NEN 671-3
door een REOB erkend bedrijf.
Werkzaamheden brandslanghaspels:
- Controle bereikbaarheid brandslanghaspel
- Controle bevestiging brandslanghaspel
- Controle op aanwezigheid en leesbaarheid
- Controle op beschadigingen en uitdroging
- Controle van de slangklem
- Controle van de straalpijp
- Controle van de slanggeleider
- Aanbrengen van onderhoudsetiketten
- Eens in de 5 jaar beproeven/ afpersen

Jaarlijkse controle noodverlichting
Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in
Bouwbesluit 2012 en Arbowet. Men eist dat de mensen te allen tijde moeten kunnen vluchten.
Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt.
Daarom houden wij in lijn met de inspectierichtlijn NEN-EN 50172 een onderhoudsinterval
van 1 jaar aan.

Maandelijkse controle brandmeldinstallatie
maandelijks, 4 of 8 maandelijks o.a. de volgende controles uitvoeren:
Of alle melders naar behoren kunnen functioneren, of de handbrandmelders goed bereikbaar
zijn en of de automatische brandmelders zich niet dichter dan 30 cm in de buurt van
inventaris/goederen bevinden.
Of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting,
ventilatiesystemen of bouwconstructie hebben voorgedaan.
Of de bedieningsvoorschriften aanwezig zijn en of de
installatieplattegronden/blokschema\u2019s nog voldoen aan de werkelijke situatie.
Of de meldfunctie van alle meldergroepen het naar behoren doet; d.w.z. dat er van elke
meldergroep een melder functioneel in alarm wordt gebracht.

