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Een rookmelder verplicht in alle huizen? Dat is maar goed ook! 

Een brandveilig huis voor iedereen 
Jaarlijks komen er zeker dertig mensen om bij een woningbrand. In nieuwbouwhuizen moet al sinds 

een tijdje op elke etage een rookmelder hangen. Vanaf 2022 geldt deze verplichting ook voor 

bestaande huizen. Er moeten miljoenen nieuwe rookmelders een eigenaar gaan vinden. Een 

geweldige vooruitgang in de brandveiligheid. Hierom is het verplichten van een rookmelder in alle 

huizen een must!  

Als u slaapt 

De één is een diepe slaper, de ander wordt wakker van elk geluid dat er klinkt. En u hebt alle 

apparaten toch netjes uitgedaan en de kachel laag, dus wat kan er gebeuren? Een brand kan helaas 

op allerlei manieren ontstaan die u niet voor mogelijk houdt. Denk aan een storing in de meterkast, 

of een gaslek. Als u wakker bent ziet u de vlammen, hoort u het vuur knetteren en de geur van rook 

doordringt de neus. Maar als u slaapt zijn al deze prikkels zo goed als uitgeschakeld. De geur en de 

rook zult u in uw slaap dus veel minder snel opmerken. De meeste slachtoffers vallen door het 

inademen van rook.  

Een rookmelder houdt de wacht en maakt bij het ontstaan van rook zoveel lawaai dat zelfs de 

diepste slapers ervan wakker schrikken. Zo houdt u nog genoeg tijd over voor actie. Het verplichten 

van een rookmelder redt naar schatting ongeveer dertien levens per jaar!  

Als u niet thuis bent 

De buren passen op uw hond, geven de vissen eten en verschonen de kattenbak wanneer u geniet 

van een welverdiende vakantie. De kans dat de buren erbij zullen zijn wanneer er brand ontstaat, is 

klein. Tegen de tijd dat zij merken dat er brand in uw huis is, is het te laat. De huiskamer heeft zich 

gevuld met dikke, zwarte rook. Een rookmelder is voor oplettende buren goed te horen, zeker in 

oudere huizen waar de muren wat dunner zijn. Dat rookmelders verplicht worden is een hele 

geruststelling voor uw omwonenden.  

Ook als u wel thuis bent 

Dat u thuis bent hoeft geen garantie te geven dat u het ontstaan van brand op tijd opmerkt als u niet 

slaapt. Verdiept in een film of een goed boek verliest u de aandacht voor de omgeving. Een kat kan 

de kaars ongemerkt omgooien of u bent vergeten de frituurpan uit te zetten. Een rookmelder 

waarschuwt u en dat geeft een veilig gevoel voor iedereen.  

Via onze webshop vindt u ons ruime assortiment als het aankomt op brandveiligheid. Van 

rookmelders tot brandblussers. Een rookmelder is erg makkelijk om te installeren en maakt ook uw 

huis een stuk brandveiliger. Zeg nou zelf, wie wil dat nou niet? 


