Sleutel voor sleutel.
In geval van brand of brandalarm is het van vitaal belang de
brandweer een onbelemmerde toegang tot uw bedrijf te
garanderen. Iedere brand begint klein. Het is van belang om een
brand in een zo vroeg mogelijk stadium te bestrijden. In zo´n
situatie telt elke seconde.
Vooral in de nachtelijke uren, de weekeinden of gedurende andere
tijden dat er geen personeel in het bedrijf aanwezig is, zal de
brandweer zich toegang moeten verschaffen door het forceren van
de toegang. Dit heeft als gevolg dat onnodige materiele schade en
vertraging optreedt waardoor een brand zich verder kan uitbreiden.
Om bovenstaande te voorkomen dient u een brandweersleutelkluis/ buis te plaatsen.
Wat is een sleutelkluis of -buis?
Een sleutelkluis is een onkraakbare
roestvrijstalen bewaarplaats. De kluis wordt

Om de kluis geheel inbraakveilig te maken
bestaat de mogelijkheid om deze, middels
een verbreekcontact, te koppelen aan het
inbraaksysteem van uw bedrijf.

Wanneer een sleutelkluis plaatsen?

verankerd in de gevel van een gebouw in de
directe nabijheid van de toegang. In deze
kluis wordt de sleutel, keycard, etc. van het
betreffende bedrijf of instelling gelegd.
Indien het object omgeven is door een
hekwerk met toegangspoort, dient ook de
ontsluiting van dit hekwerk geregeld te zijn.
Dit kan betekenen dat de sleutelkluis niet in
de gevel van het pand maar in het hekwerk
geplaatst wordt. Voor een juiste lokatie van
de sleutelkluis kunt u te allen tijde contact
opnemen met de brandweer van de gemeente
Bladel.
De sleutelkluis kan alleen, met behulp van
een “Generale Brandweersleutel”, door de
brandweer geopend worden. De brandweer
beheert deze sleutel via een intern
beveiligingssysteem.

1. Het plaatsen van een sleutelkluis is alleen
zinvol wanneer het object voorzien is van een
brandmeldinstallatie. Indien deze installatie
door de brandweer, op grond van de geldende
voorschriften is geëist zal de
brandmeldinstallatie een rechtstreekse
doormelding moeten bezitten naar de
Alarmcentrale van de Regionale Brandweer in
Eindhoven.
Bij de afhandeling van dit alarm wordt de
brandweer geattendeerd op de aanwezigheid
van de sleutelkluis en zal de brandweersleutel
in de brandweerkazerne worden vrijgegeven.
2. Vanuit preparatieve overwegingen kan het
ook noodzakelijk blijken dat er een
sleutelkluisje geplaatst dient te worden. De
brandweer zal deze noodzaak dan aangeven.

Welk type sleutelkluis kunt u
plaatsen?

nemen met de brandweer om er voor te
zorgen dat steeds de juiste sleutels in het
sleutelkluisje liggen.

Brandweer Bladel accepteert drie
verschillende sleutelbuisjes- / kluisjes. Deze
zijn alledrie van voldoende formaat om de
sleutels, keycards, etc., die benodigd zijn
voor de toetreding van uw pand, te kunnen
herbergen.
1. Anker sleutelbuis SLB4481(1e keuze)
2. Colt FSD brandweersleutelkluis
3. Zeiss IKON sleutelkluis type FB203

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt of het
aanvraagformulier toegestuurd wilt krijgen,
kunt u contact opnemen met de brandweer
van de gemeente Bladel
telefoon 0497-361625 of 381444
fax 0497-361600
email: k.willems@bladel.nl.

Welke keuze u ook maakt, het door u gekozen
model dient uitgevoerd te worden met een
cylinder, merk Zeiss Ikon, met de generale
brandweersleutel, model Bladel.
Alle sleutelkluisjes- / buisjes hebben de
mogelijkheid om desgewenst te worden
voorzien van een inbraaksignalering.
Hoe kunt u in het bezit komen van een
sleutelkluis?
Indien u een sleutelkluis wilt aanschaffen,
dient u de volgende procedure te volgen:
Via de brandweer Bladel kunt u in het bezit
komen van een aanvraagformulier voor een
sleutelkluis. Dit formulier wordt door de
brandweer gecontroleerd en geregistreerd
waarna u een aankooptoestemming en de
gebruiksvoorwaarden ontvangt.
Met de gebruikstoestemming kunt u een
sleutelkluis aanschaffen bij uw leverancier
voor hang- en sluitwerk. U kunt hiervoor o.a.
terecht bij:
Destil
Kerver 5 Eersel
Telefoon: 0497-517040
Gebroeders v.d. Winkel B.V.
Hurksestraat 20b Eindhoven
Telefoon: 040-2501601
Wanneer de sleutelkluis is geplaatst en u hebt
de sleutel en/of keycard etc. in uw bezit, die
de toegang tot het pand regelt, dan maakt u
een afspraak met brandweer Bladel om de
sleutelkluis te komen vullen. Hierna is de
kluis operationeel en zal deze gebruikt
worden als de brandweer onverhoopt bij u
naar binnen moet.
De brandweer controleert regelmatig de
inhoud van uw sleutelkluis. Mocht u echter
zelf wijzigingen aanbrengen in uw
sluitsysteem dan dient u zelf contact op te

Uiteraard kunt u het aanvraagformulier ook
downloaden op www.bladel.nl

