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Direct inzicht in uw
brandveiligheid met
de BrandveiligCheck

Onderdeel van Assist24

BrandveiligCheck
waarborgt en
verhoogt de
brandveiligheid
BrandveiligCheck

• Conform Bouwbesluit 2012
• Geschikt voor alle sectoren en functies
• Onafhankelijke en deskundige toetsing op het
brandveilig gebruik van uw gebouw
• Enorme kostenbesparingen mogelijk
• Zekerheid van een ervaren inspecteur
• Goede prijs- en kwaliteitverhouding
• Rapportage in begrijpelijk Nederlands en voorzien
van foto’s ter verduidelijking
• Inzicht in de aard van eventuele gebreken en
hoe deze op te lossen

Full Scan

• In de Full scan zijn de volledige en gespecificeerde
herstelkosten en bijbehorende inzichtelijke planning/
begeleiding opgenomen

BrandveiligCheck conform de NPR 6059

In deze praktijkrichtlijn (NPR) is vastgelegd hoe
de bouwkundige, installatietechnische en organi
satorische aspecten van het gebouw moeten worden getoetst in relatie tot het wettelijk vereiste
veiligheidsniveau.

Wat wordt er getoetst?
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Gebruiksvergunning
BHV- Ontruimingsplan
Brandscheidingen
Compartimentering
Vluchtwegen
Blusmiddelen
Noodverlichting
Brandmeldinstallatie
Ontruimingsinstallatie
Eventueel andere aanwezige
brandveiligheidinstallaties

Rapport

De bevindingen worden verwerkt in een rapportage in
begrijpend Nederlands voorzien van foto’s met toelichting. Zo krijgt u inzichtelijk waar in de loop der jaren
de knelpunten zijn ontstaan en heeft u een overzicht
van de punten die aangepast moeten worden inclusief
prioriteitenlijst.
Desgewenst maken we een investering van de te verwachten kosten omtrent de benodigde aanpassingen.
Voor advies over brandveiligheid bent u bij ons aan het
juiste adres. Neem contact met
ons op als u nog vragen
heeft of een scan wilt
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BrandveiligCheck
Taco Scheltemastraat 5
2597 CP Den Haag
T  088 - 111 00 24
I  www.brandveiligcheck.nl
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