Rookmelders
redden levens
Brand: iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een
kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Soms
met alleen materiële schade. Helaas vallen er elk jaar ook
honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers.
Vanaf 1 juli 2022 is het daarom verplicht dat iedere woning
genoeg rookmelders heeft.
Hiermee wil de overheid het aantal doden bij
woningbranden verminderen. We zien het als
onze verantwoordelijkheid en plicht om onze
woningen brandveilig te maken en te houden.
Daarom hangen we rookmelders in de huizen
waar ze nog niet hangen. In deze flyer leest u
wat dit voor u betekent.

Uiterlijk eind 2023 heeft Alwel alle rookmelders
opgehangen

Wat is het nut van een rookmelder?

Wanneer komen wij bij u rookmelders
ophangen?

Tijdens het slapen ruiken we niks. Een rookmelder
waarschuwt u wanneer er rook in uw huis ontstaat. Het
geluid van de rookmelder maakt u op tijd wakker. Zo kunt u
meteen het huis verlaten.

Een groot gedeelte van de woningen van Alwel
heeft al een rookmelder
Nieuwbouwhuizen die ná 2003 gebouwd zijn hebben al
rookmelders. In de huizen en appartementen die vóór 2003
gebouwd zijn, komen we nog rookmelders ophangen. Dit
doen we samen met bedrijven die de rookmelders voor u
ophangen en aansluiten.

Door een tekort aan monteurs en materialen kunnen we niet
vóór 1 juli 2022 in alle huizen een goedgekeurde rookmelder
ophangen. We starten begin 2022 met de huizen die nog
geen rookmelders hebben. In 2023 verwachten we dat in alle
huizen rookmelders hangen.

U krijgt vanzelf een brief van Alwel. Hierin staat de naam van
het bedrijf dat de rookmelders aansluit. Zij nemen contact
met u op om een afspraak te maken. Ook leest u in de brief
wat u kunt doen voordat het bedrijf langskomt. U hoeft
hiervoor dus geen contact met Alwel op te nemen.

Waar komen de rookmelders te hangen?
Op iedere verdieping van een zelfstandige woning hangt
minstens één rookmelder. De rookmelders hangen in de
ruimten waardoor je naar buiten moet vluchten bij brand.
Zoals de gang, hal, voorzolder of overloop. De rookmelders
hangen aan het plafond en zijn van Alwel. Als u gaat
verhuizen blijven de rookmelders in de woning hangen.

Hoe worden de rookmelders opgehangen?
Loopt u vanuit de voordeur meteen naar buiten? Dan
hangen we de rookmelder met een accubatterij
geschroefd aan het plafond. De accubatterijen van
deze rookmelders gaan zeker 10 jaar mee. Deze hoeft
u dus niet te vervangen.
Loopt u vanuit de voordeur meteen in een besloten
gang of trappenhuis? Dan sluiten we de rookmelders
aan op het lichtnet. Zo hoeft u geen batterijen te
vervangen en doet de rookmelder het altijd.

U mag zelf (extra) rookmelders ophangen
Bijvoorbeeld in kamers waar wij geen rookmelders komen
ophangen. U koopt dan zelf goedgekeurde rookmelders
bij de bouwmarkt. Hang de rookmelders op volgens de
handleiding. Deze melders blijven van u, ook als wij onze
rookmelders bij u ophangen.

Wilt u dat Alwel vóór 1 juli 2022
rookmelders komt ophangen?
We willen natuurlijk in alle huizen zo snel
mogelijk rookmelders ophangen. Helaas kan
dat niet overal tegelijk. Daarom maakt Alwel
een planning, samen met het bedrijf dat de
rookmelders aansluit. We hangen de
rookmelders in fasen op. Dit doen we per
woongebouw of per (gedeelte van een) wijk.
Deze aanpak hebben we ook besproken
met de huurdersbelangenverenigingen en de
brandweer. Als uw huis aan de beurt is, krijgt
u vanzelf een brief. Wilt u eerder rookmelders
ophangen? Koop deze dan zelf bij de
bouwmarkt en volg de handleiding.

Wat kunt u nog meer doen voor een
brandveilige woning?
Veel branden ontstaan door gedrag in huis.
Hier heeft u als huurder ook een
verantwoordelijkheid.

Meer informatie?
Kijk eens op alwel.nl/brandveiligheid voor
meer informatie, handige tips en een filmpje
over brandveiligheid.

Schoonmaken en testen van de rookmelders,
dat vragen we aan u
Wilt u alstublieft zorgen dat de rookmelders schoon en
heel blijven. Hoe u dat doet staat in de handleiding die u
krijgt bij het plaatsen van de melder. Daarin staat ook
hoe u kunt testen of de rookmelder werkt.

Gaat de rookmelder kapot?
Dan zorgen wij natuurlijk voor een nieuwe. Neem hiervoor
contact op via: Alwel.nl/reparatie-melden of bel met 088
255 2000.

Ben ik verplicht om rookmelders te laten
ophangen door Alwel?
Wij vinden het belangrijk dat u veilig woont. Vandaar dat
wij iedereen dringend vragen om mee te werken (op basis
van artikel 7:220 lid 1 BW - huurovereenkomst). Zo zorgen
we samen voor een brandveilig huis.

info@alwel.nl
088 255 2000
Postbus 1491
4700 BL Roosendaal
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