woontips

Veilig wonen
Deur op slot
Draai uw voordeur altijd op slot. Gaat
dit met een sleutel in plaats van een
draaiknop? Haal dan de sleutel uit
het slot. Dit is veiliger tegen inbraak
en in geval van (medische) nood,
kunnen mensen die uw sleutel
hebben naar binnen.
Een extra slot op uw voordeur kan uw
veiligheidsgevoel vergroten. Vraag
ons vooraf om toestemming (zie de
brochure: ‘Uw woning veranderen’)
zodat wij u kunnen adviseren over
het materiaal en de bevestiging.
Let op: als u gebruik maakt van
persoonsalarmering, kan de hulp
verlener de extra sloten niet openen.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor prettig wonen.
SOR treft de nodige maatregelen. Veel hangt echter af van wat u
zelf doet of nalaat. Daarom volgen hier enkele tips.

Wees zuinig op uw sleutels
Bent u uw voordeursleutel vergeten
of verloren? Wij moeten in zo’n geval
altijd een aannemer inschakelen om

Laat geen onbekenden binnen

uw deur open te maken. De kosten

Met uw huistelefoon of videofoon

hiervan zijn voor uw rekening en

installatie kunt u in uw woning horen

kunnen oplopen tot zo’n € 300,-.

(en eventueel zien) wie er bij u aan

U kunt dit voorkomen door een

belt. Laat onbekenden niet zomaar

sleutel in bewaring te geven bij

binnen. Monteurs, meteropnemers en

iemand bij u in de buurt die u kunt

andere mensen die beroepsmatig

vertrouwen. Bent u uw sleutel ver

aanbellen, willen zich altijd legiti

loren of is deze gestolen samen met

meren. Ook medewerkers van SOR

uw adresgegevens? Dan moet uw slot

kunnen zich altijd legitimeren. Vraag

worden vervangen door de huis

onbekenden die samen met u uw

meester om te voorkomen dat er bij

woongebouw willen binnenlopen

u wordt ingebroken. De kosten zijn

aan te bellen bij degene bij wie zij

ook voor uw rekening.

moeten zijn. Houd er rekening mee
dat iemand die kwaad wil, u probeert
te overrompelen met een over
tuigend verhaal.

Brandveiligheid

Zet ze daarom niet vast in de open

Heeft u brand in uw woning?

stand. Deuren die op kleefmagneten

•• Blijf kalm en waarschuw overige

U kunt zelf veel doen om te voorkomen

openstaan zijn gekoppeld aan een

dat er brand ontstaat in uw woning.

brandmeldinstallatie, waardoor ze

bewoners in uw woning

•• Vlucht volgens uw eigen vluchtplan (desnoods naar het balkon)

bij brand automatisch dichtgaan.
Houd vluchtwegen vrij
Als er brand uitbreekt, zijn trappen

Wat te doen als er brand uitbreekt?

huizen en gangen de vluchtwegen.

Hoort u het brandalarm en ziet u dat

Zet daarom geen potten, manden of

de brand niet in uw woning is? Blijf

planten in gangen en trappenhuizen.

dan gewoon in uw woning en houd

De tussendeuren in de gangen zorgen

de woningtoegangsdeur dicht. Bij

er bij brand voor dat de rook binnen

gevaar komt de brandweer u uit uw

een klein deel van het gebouw blijft.

woning halen.

•• Sluit deuren achter u
•• Blijf laag bij de grond (want de
rook zit boven)

•• Gebruik nooit de lift
•• Bel direct 1-1-2.

Tips om brand in huis te voorkomen
•• Zet geen brandende kaarsen in de buurt van brand
baar materiaal zoals gordijnen en lampenkappen.
Gebruik onbrandbare kaarsenstandaards. Blaas
kaarsen uit voordat u uw huis uit gaat.

•• Loop nooit zomaar weg tijdens het koken
(bijvoorbeeld als de deurbel gaat of de telefoon
rinkelt). Zet eerst de kookplaat of het gas uit of haal
de pan van de kookplaat of het vuur.

•• Heeft u een afzuigkap? Maak het filter dan
regelmatig schoon. Vetresten in de afzuigkap
kunnen vlam vatten.

•• Slaat bij het bakken of frituren de vlam in de pan?
Gooi er dan geen water overheen want dat geeft
een steekvlam. Schuif er rustig een deksel op die de
pan helemaal afsluit, schakel de kookplaat uit en
laat de pan staan tot hij helemaal is afgekoeld.

•• Rook nooit in bed.
•• Schakel na het kijken de televisie uit met de aan/uit
knop. Het toestel staat nog aan als u alleen de
afstandbediening gebruikt.

•• Laat een aangesloten strijkbout nooit onbewaakt
achter.

•• Zijn de zekeringen (stoppen) doorgeslagen? Ga dan
na welk apparaat hiervan de oorzaak is. Vervang dit
apparaat of laat hem repareren door een vakman.

•• Halogeenverlichting wordt warm. Houd halogeen
verlichting daarom uit de buurt van brandbaar
materiaal en schakel deze uit als u de deur uitgaat.

•• Leg geen elektriciteitssnoeren onder het tapijt en
gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren.

•• Plaats een rookmelder in de hal.
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