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Eisen vanuit gemeente/ brandweer bekend? Graag bijvoegen bij dit formulier.

Wat is de functie van het gebouw?
Soort gebouw (s.v.p. aankruizen wat van toepassing is)

woonfunctie voor zorg
woonfunctie voor kamergewijze verhuur
andere woonfunctie
bijeenkomst aanschouwen sport
bijeenkomst opvang kinderen jonger dan 4 jaar
andere bijeenkomst/ publieksfunctie
cellen en cellengebouw
gezondheidszorggebouw
industriegebouw (productiegebouw)
industriegebouw (magazijngebouw)
kantoorgebouw 
logiesgebouw
onderwijsgebouw
sportgebouw
winkelgebouw
overige gebruiksfunctie
bouwwerk, geen gebouw zijnde

3. Hoeveel personen zijn er maximaal in het gebouw aanwezig?
personen.

Opmerkingen:

4. Zijn de personen zelfredzaam?
JA
NEE

5. Wie is de eisende partij?
Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :

6. Zijn er nog anders eisende partijen?

Opmerkingen:

Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :

2.

1.
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7. Gegevens eigenaar gebouw

8. Adresgegevens gebouw

9. Bouwvergunning

10. Gebruiksvergunning

11. Kamer van koophandel

12. Oppervlakte gebouw

13. Bouwlagen van het gebouw

Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :

Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :

Nummer                        :
Datum                            :
Opmerking                     :

Nummer                        :
Datum                            :
Opmerking                     :

Nummer                        :
Datum                            :
Opmerking                     :

Aantal m2                       :
Opmerking                     :

Aantal                             :
Opmerking                     :
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14. Hoogte van de hoogst beloopbare vloer

15. Welke van de onderstaande installaties zijn er in het gebouw aanwezig en
dienen te worden gekoppeld aan de brandmeldinstallatie (sturingen)?
Aankruizen: Soort gebouw

Ontruimingsalarmering
Nevenpaneel
Brandpomp
Kleefmagneten
Ontgrendelen vluchtdeuren
Rolluiken/Automatische deuren
Luchtbehandelingsinstallatie
Rook- en warmteafvoerinstallatie
Liften
Overdrukinstallatie
PZI-installatie 
Geluidsinstallatie
Brandweerkluis
Sleutelbuis
Roltrap
Flitslicht

16. Wat wordt de plaats van de brandweer entree?

17. Zijn er aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever?
Ten aan zien van projectering:

JA
NEE

Ten aan zien van sturingen:18.
JA
NEE

19. Overige nog niet vermelde bijzonderheden:
  
  
  
  

Aantal meter + peil          :
Opmerking                     :

Plaats                              :
Opmerking                     :

Opmerking                       :

Opmerking                       :
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Eisen vanuit gemeente/ brandweer bekend? Graag bijvoegen bij dit formulier.
Wat is de functie van het gebouw?
Soort gebouw (s.v.p. aankruizen wat van toepassing is)
woonfunctie voor zorg
woonfunctie voor kamergewijze verhuur
andere woonfunctie
bijeenkomst aanschouwen sport
bijeenkomst opvang kinderen jonger dan 4 jaar
andere bijeenkomst/ publieksfunctie
cellen en cellengebouw
gezondheidszorggebouw
industriegebouw (productiegebouw)
industriegebouw (magazijngebouw)
kantoorgebouw 
logiesgebouw
onderwijsgebouw
sportgebouw
winkelgebouw
overige gebruiksfunctie
bouwwerk, geen gebouw zijnde
3.
Hoeveel personen zijn er maximaal in het gebouw aanwezig?
personen.
Opmerkingen:
4.
Zijn de personen zelfredzaam?
JA
NEE
5.
Wie is de eisende partij?
Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :
6.
Zijn er nog anders eisende partijen?
Opmerkingen:
Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :
2.
1.
7.
Gegevens eigenaar gebouw
8.
Adresgegevens gebouw
9.
Bouwvergunning
10.
Gebruiksvergunning
11.
Kamer van koophandel
12.
Oppervlakte gebouw
13.
Bouwlagen van het gebouw
Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :
Naam bedrijf                 :
Adres                             :
Postcode, plaats             :
Contactpersoon             :
Telefoon                        :
E-mail                            :
Nummer                        :
Datum                            :
Opmerking                     :
Nummer                        :
Datum                            :
Opmerking                     :
Nummer                        :
Datum                            :
Opmerking                     :
Aantal m2                       :
Opmerking                     :
Aantal                             :
Opmerking                     :
14.
Hoogte van de hoogst beloopbare vloer
15.
Welke van de onderstaande installaties zijn er in het gebouw aanwezig en
dienen te worden gekoppeld aan de brandmeldinstallatie (sturingen)?
Aankruizen:	Soort gebouw
Ontruimingsalarmering
Nevenpaneel
Brandpomp
Kleefmagneten
Ontgrendelen vluchtdeuren
Rolluiken/Automatische deuren
Luchtbehandelingsinstallatie
Rook- en warmteafvoerinstallatie
Liften
Overdrukinstallatie
PZI-installatie 
Geluidsinstallatie
Brandweerkluis
Sleutelbuis
Roltrap
Flitslicht
16.
Wat wordt de plaats van de brandweer entree?
17.
Zijn er aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever?
Ten aan zien van projectering:
JA
NEE
Ten aan zien van sturingen:
18.
JA
NEE
19.
Overige nog niet vermelde bijzonderheden:
Aantal meter + peil          :
Opmerking                     :
Plaats                              :
Opmerking                     :
Opmerking                       :
Opmerking                       :
1
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