VERGUNNING BUITEN BEDRIJFSTELLING
BRANDBEVEILIGING
Details vergunning en locatie
Nummer vergunning

Intern nummer (indien van toepassing)

Bedrijfsnaam
Adres
Bevoegd persoon

Telefoonnummer

Details brandbeveiligingssysteem
□ Automatisch sprinklersysteem
□ Bluspomp
□ Bluswatertank/drinkwaternetwerk
□ Blusleiding/ringleiding lokaal drinkwaternetwerk

□ Brandkraan- of boosteraansluiting
□ Brand-/rookmeldsysteem
□ Gasblussysteem
□ Overige (met omschrijving)

Beschrijf in welk systeem en waar de evt. storing zich bevindt:
Noteer klep- en systeemnummers die moeten worden geïsoleerd:
Alle vereiste voorzorgsmaatregelen en tijdelijke bescherming
□ Extra brandblussers
□ Brandslangen gereed
□ Continue brandwacht ingesteld
□ Slangen brandkranen aangesloten
(indien mogelijk)

□ Brandgevaarlijk werk gestopt*
(zie ommezijde voor ontheffing)
□ Alle gevaarlijke werkzaamheden gestopt
□ Rookverbod versterkt
□ Melding aan afdelingen/bedrijven

Startdatum en -tijd
Datum/tijd

Bevoegd persoon

Voer de vereiste werkzaamheden uit aan het systeem
Nadat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, kan het werk aan de bovenstaande brandbeveiligingssystemen worden gestart. Alle voorzorgsmaatregelen moeten van kracht blijven tot de vergunning is afgerond. Maak de achterzijde van deze vergunning vast aan het buiten bedrijf gestelde
systeem. Doe de voorzijde van de vergunning in de hiervoor verstrekte hoes.
Datum en tijd inschakeling systemen
Noteer klep- en systeemnummers die opnieuw zijn ingeschakeld:
Testen afgerond en systeem is actief en werkt als voorzien.
Datum/tijd
Bevoegd persoon
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VERGUNNING BUITEN BEDRIJFSTELLING
BRANDBEVEILIGING

LET OP
BRANDBEVEILIGING
BUITEN GEBRUIK
HEET WERK VERBODEN*.
BLUSMIDDELEN MOETEN KLAAR STAAN
VOOR DIRECT GEBRUIK
BRANDWACHT MOET AANWEZIG ZIJN.
VOLTOOI WERKZAAMHEDEN ZO
SNEL MOGELIJK.
*HEET WERK TOEGESTAAN INDIEN DE BUITEN BEDRIJFSTELLING ALLEEN
GELDT VOOR HET DETECTIESYSTEEM BOVEN DE PLEK WAAR HEET WERK WORDT
GEDAAN OM ONGEWENSTE ACTIVERING TE VOORKOMEN.
RAADPLEEG HET PAKKET BUITEN BEDRIJFSTELLING BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM.
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