
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  

 

 

 
 

   
 
 

 

 

Te verzenden naar de verzekeraar / indien van toepassing via uw makelaar 

Bedrijfsnaam:   ...................................................................................................................................................................................... 

Naam + achternaam:   ....................................................................................................................................................................... 

Straat:  ..............................................................................................  Postcode, Plaats: ...................................................................................... 

Polis nummer: ................................................................................. 

 

Hierbij verklaren wij dat de: 

 

  

Is buiten gebruik op …………………………………………. Voor de geschatte duur van …………… uren/ dagen. 

Buiten gebruik  sinds: .......................................... 
De herstelwerkzaamheden duren waarschijnlijk ……………………………………. uren/ dagen.  
Is hersteld op ......................................... o m …………….uur. 

Reden voor buiten gebruik stelling: 

       Uitbreiding/ verandering        Reparaties        Onderhoud          Schade        Anders………………………………..  
 De volgende toepassing is van invloed op de (alarmklep, groep, aantal sprinklers, gebied etc.): 
……………………………………………......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 

Voorzorgsmaatregelen voor buiten gebruik stelling: 
   
 

Opmerking : ....................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................  

 
Datum, Handtekening: ................................................................................................................................................................................................ 

  

   

Opmerking:..............................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................
 

 
Datum, Handtekening:............................................................................................................................................................................................... 

 

Watersproeisysteem 
Ontstekingssysteem 
 

Automatisch vuur detectiesysteem 
Water-mist blussysteem 
Bluspoeder systeem 
………………………………………………………
…. 
 

Sprinkler systeem 
Schuimblussysteem 
Blussysteem voor lokaal gebruik, type:………………………………........... 
Gas blussysteem, gas type:…………………………….. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
     

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

Referentienummer:………………………………… 

  
  

 

 

Voorzorgsmaatregelen voor na de werkzaamheden/onderhoud

Brandpreventieve installaties
Onderhoud aan

Buiten gebruik stelling  van

 
 
  

 

 

 

  
 

  

Anders:…………………………………………………………………………..

De activiteiten werden vastgelegd in de servicehandleiding
geïnformeerd
Het alarmsysteem is gereset en het PAC (Particuliere Alarmcentrale ) is 
reparatie
door het bedrijf dat de activiteiten uitvoert die nodig zijn tijdens de 
De volledige operationele gereedheid van het systeem is bevestigd 

veiligheidsorganisaties, openbare en particuliere brandweer, verzekeraars/ makelaars, etc.)

Alle bij het proces betrokken partijen zijn geïnformeerd (werknemers, 

verwijderd.
Waarschuwingsborden voor ‘buiten gebruik stelling’ worden 

Druktest is uitgevoerd

een spoeltest uitgevoerd
De leidingen zijn na de werkzaamheden allemaal doorgespoeld, er is 

mogelijk vergrendeld met een hangslot in open positie
Alle armaturen, schakelaars op stand-by worden gecontroleerd en 

Ingeplande werkzaamheden worden zonder onderbreking uitgevoerd

terplaatse beschikbaar
Doppen, blindpluggen of soortgelijke reserveonderdelen zijn 
De lokale brandweer en/of PAC is op de hoogte gesteld
Een rookverbod is geldig in het betreffende gebied
Regelklep/pomp om snel te handelen bij brand.
Er wordt een persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor de 
Gesloten kleppen zijn gemarkeerd
Een verbod op slijpen en lassen
Productieprocessen met een verhoogd risico worden opgeschort

zuurstofreductiesystemen, aftappunt van de sprinkler 
Een noodplan (bijv. externe toevoer van N2 voor 
Er staat druk op de brandslangen en zijn klaar voor gebruik
Er is ‘brandwacht’ geregeld
(bijv. Mobiel detectiesysteem)
Passende alternatieve systemen worden ingevoerd
Branddeuren en Brandkleppen zijn gesloten
Het beperkte gebied wordt zo klein mogelijk gehouden 

aangesloten via een brandslang op een hydrant)

Anders: …………………………………………………
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