BRANDBLUSSERCENTRALE
PLAN

ʅ BUILD ʅ PROTECT

BTW-nr: 818697489B01
KvK-nr: 24442432

Onderhoud overeenkomst blusmiddelen, noodverlichtingen, EHBO

Onderhoud brandblussers en brandslanghaspels
Het onderhoud aan uw brandblussers, de brandslanghaspels en
de blusdekens dient periodiek conform de NEN2559 en NEN-EN671-3 uitgevoerd te worden. Brandblussers en brandslanghaspels
worden tijdens het onderhoud gecontroleerd op de veiligheid en
inzetbaarheid. Wij zijn deskundig om het periodieke onderhoud
aan brandblussers en brandslanghaspels voor u uit te voeren.

Onderhoud noodverlichtingen
In geval van nood moet iedereen uw pand snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt eenvoudig
echter bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen
niet tijdig bereikt kunnen worden. Wat bij daglicht een makkelijke vluchtwegroute lijkt wordt
bij uitval van netspanning of bij rookontwikkeling een moeilijke zaak. Dit is zeker het geval
voor de bezoekers en de leveranciers welke niet dagelijks in uw bedrijfspand aanwezig zijn.
Net als brandblussers en brandslanghaspels moeten noodverlichtingen in
gebouwen jaarlijks
gecontroleerd worden zodat ook bij stroomuitval de
vluchtwegen snel en veilig te vinden zijn. Geregeld worden bedrijven beboet
omdat de noodverlichting niet geheel in orde is. Na een calamiteit gaan
Gemeenten en verzekeraars dieper op de vraag in of u in het verleden aan de
verplichtingen heeft voldaan. Met verplichtingen wordt de zorgplicht bedoeld.

Onderhoud verbandkoffer(s)
Door het afsluiten van een servicecontract ter controle en vervanging van gebruikte verband
en hulpmiddelen voldoet u te allen tijde aan de verplichting om over een goede EHBO koffer
te beschikken. Afhankelijk van het risicoprofiel wordt deze controle halfjaarlijks of jaarlijks
uitgevoerd. De Arbo-wet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO uitrusting voor. Want
bij het verlenen van eerste hulp worden vaak verband- en hulpmiddelen gebruikt. Elk
bedrijfspand zal daarom over EHBO middelen beschikken. Vaak blijft het daar helaas bij.
Wordt de inhoud en de volledigheid van uw EHBO verbandkoffer(s) regelmatig gecontroleerd?
Wordt de voorraad pleisters, verbandmiddelen, desinfecterende middelen en
handschoenen op peil gehouden? Vaak is het antwoord op deze vraag nee
niet uit onwil, maar vooral omdat er niet aan gedacht wordt of omdat men
denkt dat iemand anders deze controle uitvoert, wij kunnen u ontzorgen.

Onderhoud overeenkomst
Door het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst heeft u geen omkijken naar uw
jaarlijkse verplichting. Onze afdeling planning neemt tijdig contact met u op om de onderhoud
werkzaamheden tijdig in te plannen. Wanneer alle te controleren eenheden onderhouden zijn
tekenen wij dit af in uw logboek. Dit voor een eventuele controle van brandweer - Gemeente.
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Snelle opvolging van spoedklussen
Door onze landelijke dekking voldoen wij binnen 24 uur aan uw onderhoudsvragen. Onze
service monteurs zijn in het bezit van het REOB-diploma 'onderhoudsmonteur blusmiddelen'.
Blusmiddelen van alle merken met Nederlands Rijkstypekeur worden door ons onderhouden.

Onderhoudsrapport
Onze service medewerkers stellen zich goed op de hoogte van de ter plaatse aanwezige
blusmiddelen en noodverlichtingen evenals de regels en procedures welke binnen uw bedrijf
gelden. Standaard wordt een compleet onderhoudsrapport ingevuld door de service
medewerker. De adviezen ter herstel of verbetering van uw (brand)veiligheid worden met u
besproken. Tijdens uitvoering van onderhoud werkzaamheden geven wij u en uw personeel
zoveel mogelijk tips en leggen de werking van blusmiddelen en noodverlichtingen uit.

Investering voor periodiek onderhoud blusmiddelen en noodverlichtingen
Omdat wij niet het exacte aantal te onderhouden eenheden kennen geven wij u graag onder
staand onze richtprijzen, per eenheid. Heeft u vragen belt u ons, wij zijn u graag van dienst.
aantal te onderhouden
1
2
3 tot en met 5
6 tot en met 10
11 tot en met 15
16 tot en met 20
20 en meer

dimensie

prijzen

eenheid
eenheden
eenheden
eenheden
eenheden
eenheden
eenheden

€ 27.50
€ 22.50
€ 19.00
€ 14.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.95

Prijzen onderhoud blusmiddelen
Zijn incl. voorrijkosten, excl. te vervangen onderdelen, reparaties, uitgebreid onderhoud of
revisie (10 jaarlijks schuim- en poederblussers) stoomwezen keuring (=drukvat beproeving)
en hervulling. Het onderhoud geschiedt conform de voorgeschreven REOB en NEN richtlijnen.
Prijzen onderhoud noodverlichtingen
Zijn idem als bovenstaand per eenheid incl. voorrijkosten, excl. te vervangen onderdelen als
TL buizen, batterijen, defecte houders en / of kappen. Het aantal noodverlichtingen, blusmid
delen, blusdekens en eventueel EHBO verbandkoffers kunt u bij elkaar optellen.

Jaarlijkse indexering
Brandblussercentrale is gerechtigd om de reguliere indexering plaats te laten vinden.
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Opdrachtverstrekking

Opdrachtgever

Naam

:

_________________________

Straatnaam en huisnummer

:

_________________________

Postcode en plaatsnaam

:

_________________________

Contactpersoon (dhr/mevr)

:

_________________________

Telefoonnummer

:

_________________________

Faxnummer

:

_________________________

Leveradres

Factuuradres

Naam

:

:

Straatnaam en huisnummer

:

:

Postcode en plaatsnaam

:

:

Contactpersoon (dhr/mevr)

:

:

Telefoonnummer

:

:

Te onderhouden eenheden

:

Uw bestel-/ordernummer

:

Gewenste datum uitvoering

:_

stuks
:
_________________________

Hierbij geven wij BRANDBLUSSERCENTRALE opdracht voor uitvoering werkzaamheden.
Handtekening voor akkoord:

Datum / Plaats:

__________________
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