
ONDERHOUD & KEURING
Zonder zorgen

Brandblusserkeuring.be

Wij zorgen ervoor!



KEURING VOLGENS OFFICIËLE NORM

Onderhoud draagba-
re brandblussers
Het onderhoud op 
de draagbare brand-
blussers gebeurt 
volgens de laatste 
normering NBN S21-
050.
Er wordt bij het jaar-
lijks onderhoud een 
interne markering 
in het blusappa-
raat aangebracht. 
Hierdoor bestaat de 
mogelijkheid om een 
correcte nacontrole 
te doen.

Onderhoud haspels. 
De keuring van de 
brandhaspels ge-
beurt volgens de 
Europese Norm NBN 
EN671-3. Dit onder-
houd voorziet o.a. 
het volledig afrollen 
van de haspel en een 
5-jaarlijkse drukproef. 

Onderhoud noodver-
lichting
Het onderhoud van 
noodverlichting 
gebeurt tevens door 
gespecialiseerde 
techniekers, dit on-
derhoud wordt uit-
gevoerd conform de 
norm EN 50172.

Onderhoud brand-
deuren
De Europese EN-
14637 norm schrijft 
voor dat een brand-
deur iedere drie 
maanden functioneel 
getest moet worden 
en jaarlijks gekeurd. 
De werkgever is dus 
wettelijk verplicht en 
verantwoordelijk voor 
de brandveiligheid 
van het gebouw. Wij 
verzorgen de jaarlijk-
se keuring en voor-
zien een gedetailleerd 
verslag.



EEN VASTE PRIJS 

U houdt niet van verrassingen?
Wij ook niet!

Daarom rekenen wij in onze offertes een vaste prijs per nazicht 
inclusief de zaken die standaard nodig zijn om de keuring of on-
derhoud uit te voeren zoals:

 - eventueel te vervangen dichtings-set, 
 - aanbrengen nieuwe verzegeling,
 - keuringsvignet, 
 - opmaak attest,
 - etc...

Wanneer er toch onvoorziene kosten opduiken bijvoorbeeld:

 - het vervangen van een lamp of batterij, 
 - vervangen van een schuimpatroon,
 - herstelling van beschadigingen of defecten,
 - vervangen van een beschadigd toestel, 

Kortom zaken die niet standaard moeten uitgevoerd worden in een 
“normale” keuring of onderhoud, dan wordt u hiervan eerst op de 
hoogte gebracht en wordt er een correcte prijsopgave gemaakt. 

De prijs op onze offerte = de prijs op de factuur !

Een samenwerking op basis van respect en vrijheid.

Wij bewaren de data van de laatste keuringen en contacteren u 
tijdig wanneer een nieuwe keuring dient plaats te vinden en dit 
zonder verplicht langlopend contract of boeteclausules. 

Zonder langlopend contract of boeteclausules

Duidelijk & transparant, altijd & overal

CONTRACT



EEN CORRECTE INVENTARIS 
Voorkomt verrassingen

Weet u hoe oud al uw blusapparaten zijn?
Weet u of er bij de volgende keuring toestellen vervangen moeten worden op basis van de 
wettelijke leeftijd?

Na iedere onderhoudsbeurt / keuring ontvangt u van ons een up2date inventaris van al uw 
blusmiddelen, noodverlichtingsarmaturen,....

Bespaar op onderhoudskosten

Aan de hand van de inventaris kunnen wij u ook perfect op 
voorhand een raming van de te verwachten vervangingen 
bezorgen bij het volgend onderhoud en u hiervoor reeds 
een aangepaste prijsopgave op maat bezorgen. 

Zo kunt u de onderhoudskosten beter budgetteren en 
kunnen wij onze service optimaliseren door vervangingen 
op basis van wettelijke leeftijd gelijktijdig uit te voeren bij 
het onderhoud. Op die manier bespaart u extra verplaat-
singen en ook de kost van de keuring op deze toestellen. 

Beheerder van meerdere gebouwen, syndici, property-manager ? 
Onze inventaris kunt u ook steeds verkrijgen in excell, csv,....
Aanpassing met interne identificatienummers aangepast aan uw eigen nummering



W.A.S.S.P.
Brandpreventie 

MEER WETEN ? 

https://brandblusserkeuring.be
https://brandpreventie-dossier.be

Administratie & post :

W.A.S.S.P. BV - Brandpreventie
Kloosterdreef 56
8510 Bellegem(Kortrijk)
BTW BE0682.594.443

Bezoek-adres (magazijn & bureel)

Izegemsestraat 363-A
8501 Heule(Kortrijk)

+32(0)494 23 14 56

https://www.facebook.com/Brandpreventie.dossier

info@brandpreventie-dossier.be

Experts in brandpreventie


