

Kennisgeving buitengebruikstelling



Kennisgeving herindienststelling

Terug te sturen naar uw verzekeraar indien van toepassing naar uw makelaar
Bedrijfsnaam: .....................................................................................................................................................................................................
Verantwoordelijke persoon: ................................................................................................................................................................................
Straat: ........................................................................................... Postcode, Gemeente: ..................................................................................
Polisnummer.: .....................................................................................................................................................................................................

Hierbij verklaren we dat:
 Sprinklerinstallatie			
 Schuimblusinstallatie			
 Objectblusinstallatie, Type: ...................................
 Gasblusinstallatie, Gas type: ................................

 Deluge-installatie		
 Automatisch branddetectiesysteem
 Vonkendetectie- en blusinstallatie
 Water-mist blusinstallatie
 Poederblusinstallatie		
 Inertiseringssysteem  Andere: ..............................................................................

buiten gebruik zal gesteld worden op ...................... 201 ....... voor een geschatte periode van ...................... uren / dagen.
buiten gebruik gesteld is sinds ................................. 201 .......
de herstelling van het systeem zal vermoedelijk gebeuren binnen de komende ...................... uren / dagen.
hersteld is op ...................... 201 ....... om ...................... uur.
De nominale waarde van ....... % O₂ van het inertiseringssysteem is / zal bereikt worden op ...................... 201 ....... om ............. uur.

Oorzaak van buitengebruikstelling:
 Uitbreiding / Aanpassing

 Herstellingswerkzaamheden

 Onderhoud

 Schade

 Andere: .......................................................

De buitengebruikstelling heeft betrekking op de volgende zones (gelieve de alarmkleppen te vermelden, de groep, het aantal sprinklers, de
zone, enz.): ............................................................................................................................................................................................................

Voorzorgsmaatregelen voor de buitengebruikstelling:
 Productie processen met een verhoogd brandrisico moeten
worden gestopt / stilgelegd
 Las – en slijpwerkzaamheden zijn verboden gedurende de periode
van buitengebruikstelling
 Gesloten kleppen worden aangeduid dmv een label
 Een persoon dient geplaatst te worden aan de controlepost /
pomp voor een snelle interventie in geval van brand
 Een rookverbod is van kracht en in voege in de betrokken zone
 De plaatselijke Brandweer is geïnformeerd
 De eerste interventieploeg / bedrijfsbrandweer is geïnformeerd
 Stoppen, blindflenzen, of gelijkaardige onderdelen zijn ter plaatse
beschikbaar

 De uit te voeren werkzaamheden dienen te gebeuren zonder
onderbreking
 De zone die buitengebruik gesteld is, wordt zo klein mogelijk
gehouden
 Branddeuren en brandkleppen zijn gesloten
 Geschikte alternatieve systemen zijn beschikbaar en ter plaatse
(b.v. een mobiel branddetectiesysteem
 Een brandwacht is ter plaatse op de werkzone
 Brandslangen onder druk liggen klaar voor gebruik
 Een noodvoorziening is in voege (b.v. externe toevoer van N2 voor
het inertiseringssysteem, drains van het sprinklersysteem zijn via
een brandslang aangesloten op een hydrant)
 Andere: ...........................................................................................

Opmerkingen: ........................................................................................................................................................................................................
Datum, Handtekening: ...........................................................................................................................................................................................

Voorzorgsmaatregelen voor de herindienststelling:
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 Alle kleppen, schakelaars, enz… waar de (automatische)
operationele paraatheid van het systeem afhankelijk van is, zijn
gecontroleerd en waar mogelijk vergrendeld in open stand
 De leidingen zijn gespoeld na de werkzaamheden en een
doorspoeltest is uitgevoerd
 Een druktest is uitgevoerd
 Waarschuwingslabels, die de buitengebruikstelling aanduiden, b.v.
de labels die de gesloten kleppen aanduiden, zijn verwijderd

 Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd (werknemers, de
veiligheidsafdeling, de plaatselijke Brandweer, de bedrijfsbrandweer, verzekeraar, makelaar, enz…)
 Het alarmsysteem is volledig gereset en de alarmcentrale is
geïnformeerd van de actuele toestand
 De volledige operationele paraatheid van het systeem is
schriftelijk bevestigd door het bedrijf dat de werkzaamheden
uitgevoerd heeft tijdens de buitengebruikstelling.
 De uitgevoerde werkzaamheden zijn genoteerd in het logboek
 Andere: ..........................................................................................

Opmerkingen: .......................................................................................................................................................................................................
Datum, Handtekening: ..........................................................................................................................................................................................
Verdere uitleg en voorbeelden van beschermingsmaatregelen zijn opgenomen in de Risk Engineering Guideline „Impairment of fire protection systems“.
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