Vraag en antwoord
Hieronder leest u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over het
aanbrengen van rookmelders in de woning. Staat uw vraag niet in onderstaand
overzicht? Mail dan naar: info@bevelandwonen.nl.
Waarom zijn rookmelders belangrijk?
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets, uw neus werkt
niet. Alleen uw gehoor werkt nog. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt u snel in een diepe
bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen als u
slaapt! Hoe sneller u een brand ontdekt, des te meer tijd en kans u heeft om uw huis veilig te verlaten.
Waar in de woning worden de rookmelders geplaatst?
Wij plaatsen op iedere woonlaag een rookmelder. Het is dus mogelijk dat wij meerdere rookmelders
aanbrengen. In de meeste gevallen plaatsen wij een rookmelder in de hal, overloop en de zolder.
Ben ik verplicht om medewerking te verlenen en waarom?
Beveland Wonen is wettelijk verplicht om per 1 juli 2022 alle woningen te voorzien van rookmelders. Op iedere
verdieping moet een rookmelder aanwezig zijn. Omdat wij eigenaar zijn van de woning, bent u als bewoner
verplicht om hieraan mee te werken.
Wat kosten de rookmelders?
De rookmelders zijn gratis. Het aanbrengen van rookmelders heeft geen gevolgen voor uw huurprijs.
In mijn woning hangen al rookmelders. Wat nu?
Als er al rookmelders hangen in uw woning, plaatsen wij alsnog onze rookmelders. Wij zijn namelijk wettelijk
verplicht om rookmelders aan te brengen die eigendom zijn van Beveland Wonen. Mocht er iets met de
rookmelders zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wanneer komt Beveland Wonen langs voor het plaatsen van de rookmelder(s)?
U ontvangt circa 3 weken voordat wij langskomen een brief. In deze brief staat de datum en tijd wanneer wij
langskomen. Ook ontvangt u nog een extra herinneringskaart. Het is belangrijk dat er iemand thuis is!
Ik ben niet thuis op het tijdstip dat de rookmelders worden geplaatst. Wat nu?
Maak dan een nieuwe afspraak. Mail naar: info@bevelandwonen.nl of bel naar: (0113) 23 16 74.
Hoe lang zijn jullie bezig?
Gemiddeld zijn wij circa 30-40 minuten bezig. Dit is afhankelijk van het aantal rookmelders dat wij plaatsen.
Wordt er geboord en heb ik daar rommel van?
De rookmelders worden vastgemaakt met schroeven. Als u een betonnen vloer/plafond heeft, moeten we
boren. Er wordt een schroefmachine met stofafzuiging gebruikt waardoor er geen rommel gemaakt wordt. In
houten vloeren/dakbeschot op de zolder zullen ze geschroefd worden.
Hoe zit het met onderhoud van de rookmelder(s)?
Beveland Wonen doet in samenwerking met Van de Velde Installatiebedrijf het onderhoud. Bij het
ketelonderhoud zullen de rookmelders getest worden op de werking. Het is raadzaam om ze zelf af en toe ook
te testen door op de testknop te drukken. Mocht er iets mis zijn met de rookmelder kunt u contact opnemen met
Beveland Wonen.
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