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       Vragenlijst opstellen Programma van Eisen Brandmeldinstallatie: 

 
Voor het op een correcte wijze opstellen van een Programma van Eisen (PvE) is het noodzakelijk dat de 

onderstaande vragen worden beantwoord. 

 

1. Gegevens  Bouwwerk: 
     

 naam bouwwerk : ...………………………………………………………………………. 

 adres bouwwerk : ………………………………………………………………………… 

 postcode  : …………………………… plaats : …………………………….... 

 

Wat is de gebruiksfunctie van het bouwwerk? 

 Functie         oppervlakte    
   woonfunctie voor zorg       ………..m2    
       Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw ………..m2    
     Zorgclusterwoning voor 24 uur zorg, niet in een woongebouw ………..m2    
       Zorgclusterwoning voor 24 uur zorg, in een woongebouw  ………..m2    
      Groepszorgwoning voor zorg op afspraak    ………..m2 
       Groepszorgwoning voor zorg op afroep    ………..m2    
      Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg    ………..m2 
      Andere woonfunctie voor zorg     ………..m2 
    Andere woonfunctie       ………..m2  
   Bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport   ………..m2 
   Bijeenkomstfunctie kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar ………..m2 
   Andere bijeenkomstfunctie      ………..m2   
   Celfunctie        ………..m2    
      Gezondheidszorgfunctie met bedgebied     ………..m2 
       Andere gezondheidszorgfunctie     ………..m2    
   Lichte industriefunctie       ………..m2 
   Andere industriefunctie       ………..m2   
   kantoorfunctie        ………..m2    
   logiesfunctie        ………..m2    
       niet gelegen in een logiesgebouw     ………..m2    
     in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking   ………..m2 
     in een logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking   ………..m2    
   onderwijsfunctie       ………..m2    
   sportfunctie        ………..m2    
   winkelfunctie        ………..m2    
      overige gebruiksfunctie       ………..m2    

         anders: …………………………………     ………..m2    
 

S.v.p. gebruiksfunctie aankruisen welke op het gebouw van toepassing is (zijn) indien er meerdere gebruiksfuncties in het 
gebouw aanwezig zijn kunt u meerdere vakjes aankruisen. 

 

Gegevens gebruiker / opdrachtgever: 
 Naam   : ……………………………………………………… 
 Contactpersoon : ……………………………………………………... 
 Adres   : ……………………………………………………… 
 Postcode  : ………………… Plaats : …………………… 
 Telefoon  : ………………… Mobiel : …………………… 
 Email   : ……………………………………………………… 
 De opdrachtgever is :  Eigenaar  beheerder  gebruiker 
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Gegevens vergunningen: 
 Bouwvergunning : …………………………………………………………… 
 Datum afgifte  : …………………… nummer : ………………... 

 Aangevraagd op : ……………………………………………………… 
 Bouwtekeningen : …………………… nummer : ………………... 
 Bouwtekeningen : …………………… nummer : ………………... 
 Bouwtekeningen : …………………… nummer : ………………... 
  (nog) niet bekend 
 Welke eisen t.a.v. brandveiligheid zijn er in de bouwvergunning gesteld? * 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 * Eventueel kopie bouwvergunning bijvoegen  

 
 Gebruiksvergunning : …………………………………………………………… 
 Datum afgifte  : …………………… nummer : ………………... 

 Aangevraagd op : ……………………………………………………… 
  (nog) niet bekend 
 

Gegevens eisende partij: (door wie is de brandmeldinstallatie geëist?) 
   gemeente  contactpersoon: ………………………………….  

  verzekeraar  contactpersoon: …………………………………. 
  eigenaar  contactpersoon: ………………………………….  
  gebruiker  contactpersoon: …………………………………. 
 niet bekend   

 
 
Gegevens van de bedrijven die bij de aanleg betrokken zijn: 
 

Branddetectiebedrijf: 
 Naam   : AllBest Security Systems BV 
 Contactpersoon : Marco Strijbosch 
 Adres   : Steenstraat 74 
 Postcode  : 5981 AG  

Plaats   : Panningen 
 Telefoon  : 088-3082636 
 Email   : marco.strijbosch@allbest.nl 
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2. BOUWWERK: 

 
Brandcompartimenten 

Voor het opstellen van het Programma van Eisen zijn de volgende gegevens nodig: 

- een bouwkundige tekening waarop de functies van de ruimten en de brandscheidingen ter plaatse van de 

brandcompartimenten staan aangegeven 

- doorsnede tekening met eventueel de constructie gegevens 

- een situatietekening 

- de plaats, adresgegevens, waar de brandweeringang is gesitueerd: 

 

…………………………………………………………………… 

- de wijze waarop de brandweer zich buiten de normale werktijden toegang tot het gebouw kan 

verschaffen:   sleutelbuis  sleutelkluis   braak  

- het gebouw is verdeeld in ………. brandcompartimenten (aantal invullen) 

- het gebouw bestaat uit ………….. bouwlagen (aantal invullen) 

 

 

3. INSTALLATIES: 

 
Technische installaties 

Voor het opstellen van het Programma van Eisen zijn gegevens nodig omtrent de technische installaties die in 

het gebouw aanwezig (zullen) zijn. In een aantal gevallen zal het nodig kunnen zijn dat de installaties moeten 

worden aangestuurd vanuit de brandmeldinstallatie. 

Onderstaand zijn er een aantal genoemd, deze s.v.p. aankruisen en/of zonodig aanvullen 

 

De in het gebouw aanwezige installaties zijn: 
   Ontruimingsalarminstallie      
   brandpomp      
   kleefmagneten / elektrische deurdrangers       
      branddeuren      
   ontgrendelen van vluchtdeuren      
   luchtbehandelinginstallatie         
   rook- en warmte afvoerinstallatie (RWA)      
      sprinklerinstallatie    
      liften       brandweer lift    
   overdrukventilatie installatie      
   brandweerkluis       
   flitslicht      

         drukverhogingsinstallatie (hydrofoor)  
   parkeerinstallatie / slagbomen / hekken       
   ………………………………………………..     

         ……………………………………………….. 
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Gegevens doormelding 
Gegevens ontvangststation waar de brandmeldingen worden doorgemeld. 
 Naam   : ………………………………………………… 
 Contactpersoon : ………………………………………………… 
 Adres   :………………………………………………… 
 Postcode  : …………………… plaats : ……………… 
 Telefoon  : ………………………………………………… 
  

Gegevens ontvangststation waar de storingen worden doorgemeld 
 Naam   : ………………………………………………… 
 Contactpersoon : ………………………………………………… 
 Adres   :………………………………………………… 
 Postcode  : …………………… plaats : ……………… 
 Telefoon  : ………………………………………………… 
 
Eventueel door de gebruiker gestelde aanvullende eisen en / of wensen: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Overige opmerkingen: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aldus opgemaakt te : ……………………………… datum: …………………………………… 
Naam   : ………………………………..  
Handtekening  : 


