
B ra nd ve i l i g he id   
MK B  e n  Ag ra r i s c h  b ed r i j f  

Jaarlijks ontstaat er in Nederland voor een  

miljard euro aan schade door brand. Ook worden 

gemiddeld 50 mensen per jaar een brand fataal 

en vallen er gemiddeld 1000 gewonden. Brand 

wil je liever niet, maar als je er dan toch mee te 

maken krijgt moet de blusapparatuur wel goed 

werken. Tevens is het belangrijk te weten hoe 

het blusapparaat moet worden gebruikt.  

 

Natuurlijk wilt u graag bij brand gealarmeerd wor-

den en tijdig uzelf en anderen in veiligheid kun-

nen brengen. Een goede noodverlichting en 

rookmelders zijn daarbij van essentieel belang. 

 

Leveringsprogramma 

 

VONDELING Inspectietechniek & Training vof 
Brandveiligheid voor u en uw bedrijf 
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ANTWOORDSTROOK 

Ik ben geïnteresseerd in de volgende diensten van VONDELING 
Inspectietechniek & Training: 

Wilt u gebruik maken van één of meerdere diensten van VONDELING Inspectietechniek & Training vof? Vul dan het antwoordformulier in. 
En wij nemen contact met u op. 

Naam 

Adres 

Onderhoud / aanschaf blusmiddelen 

Bedrijfshulpverlening 

Veiligheid Checklist Aannemers 
(VCA) 

Inspectie elektrische installaties 

Inspectie Bliksemafleiders 

Inspectie / Reparatie Noodverlichting 

Rook, hitte en/of gas detectie 

Ik wil graag een onderhoudsabonnement afsluiten voor de aanwezige blusmiddelen 
op ons bedrijf. 

EHBO koffers en/of materialen 

E-mailadres 

info@blusmiddelen.nl     www.blusmiddelen.nl 

RI&E / Bedrijfsnoodplannen / 
Vluchtwegplattegronden 

Acute Zorg bij Kinderen (gastouders) 

Postcode / Woonplaats 

+ Controle en levering 

blusmiddelen vlg. 

NEN2559 en NEN-

EN671-3 

+ Bedrijfshulpverlening, 

EHBO en VCA 

+ Risico Inventarisatie & 

Evaluatie 

+ Bedrijfsnoodplan & 

Vluchtwegplattegronden 

+ Inspectie elektrische in-

stallaties 

+ Inspectie bliksemaflei-

ders 

+ Rook, hitte en gas     

detectiemiddelen 

+ Noodverlichting en 

Transparantverlichting  

+ EHBO koffers en           

materiaal 

Telefoon 
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Naast deze basisbehoefte voor goed  

werkende blusapparatuur biedt  

VONDELING Inspectietechniek en 

Training meer diensten en middelen 

om uw bedrijf te beschermen tegen 

brand.  

 

Zo ontstaat een vijfde van alle  

branden door elektriciteit. Het is dus 

van belang te weten of uw  

elektrische installatie geen  

brandgevaar of aanrakingsgevaar 

kan veroorzaken. Ook kan door  

blikseminslag brand ontstaan.  

 

Door middel van een Risico Inventa-

risatie & Evaluatie worden de geva-

ren in uw bedrijf vastgelegd en  

beheersbaar gemaakt. 

 

Wilt u zich beter beschermen tegen 

brand dan vindt u in het  

leveringsprogramma diverse  

mogelijkheden om u en uw bedrijf 

brandveilig te houden. 

VONDELING Inspectietechniek & Training vof 

Antwoordnummer 1203 

 

7940 XE         DWINGELOO 

Postzegel  

niet  

nodig 

Elektro inspecties: het 

doormeten van  

elektrische installaties 

op aanraak– en  

brandgevaar door  

STIPEL erkende  

laagspanning  

inspecteurs. 

NEN1014 inspecties: het 

doormeten van  

bliksemafleiders op 

brandgevaar door  

ervaren deskundigen. 

Bedrijfshulpverlening, 

EHBO en trainingen  

kleine blusmiddelen, het 

omgaan met incidenten 

en calamiteiten. Door 

NIBHV erkende  

instructeurs. 

Controle van blusmiddelen  

volgens de NEN2559 en  

NEN-EN371-3 

(brandslanghaspels) uitgevoerd 

door NCP erkende  

onderhoudsdeskundigen. 

Acute Zorg bij Kinderen, EHBO 

opleiding voor gastouders, 

gecertificeerd door NIKTA en  

erkend door de Nederlandse 

overheid. 

VCA* en VCA** opleidingen 

en Risico Inventarisatie & 

Evaluatie, met gebruik van 

erkend RI&E instrument 

Nijverheidweg 14            
7991 CZ Dwingeloo  
   
T (0521) 594533         
F (0521) 594577     
 
info@blusmiddelen.nl     
www.blusmiddelen.nl 


