STEL EEN PLAN OP VOOR UW GEZIN
Dit plan zal u en uw familie helpen de gepaste maatregelen te nemen in geval van nood. Het duurt
slechts 20 minuten om te maken.
1. Beveilig uw woning
. Zorg ervoor dat u weet hoe u de water-, gas- en elektriciteitstoevoer kan afsluiten.
Indien u over een alarmsysteem beschikt, leer dan ook aan uw kinderen die voldoende oud zijn,
welke stappen zij moeten volgen.
Mijn watervoorziening
Waar bevindt zich de waterkraan? (garage,
washok,…)
Hoe kan ik de watertoevoer afsluiten? (voeg een
foto toe of teken een schema ter verduidelijking,
indien nodig)

Nuttige nummers (VMW, Vivaqua,…)

Mijn gasvoorziening
Waar bevindt zich de gaskraan? (garage,
washok,…)
Hoe kan ik de gastoevoer afsluiten? (voeg een
foto toe of teken een schema ter verduidelijking,
indien nodig)

Nuttige nummers (Eandis,……)

Mijn elektriciteitsvoorziening
Waar bevindt zich het elektriciteitsbord?
(garage, washok,…)
Hoe kan ik de stroom uitschakelen via het
elektriciteitsbord? (voeg een foto toe of teken een
schema ter verduidelijking, indien nodig)

Nuttige nummers (Eandis)

2. Stel uw telefoonlijst met noodnummers op
Leeg detelefoonlijst dicht bij uw telefoon enzorg dat ieder gezinslid dit weet. Denk er ook aan deze
nummers op te slaan in uw gsm en in die van uw kinderen, indien zij er één hebben.
Leer aan uw kinderen die voldoende oud zijn om dit te begrijpen, de noodtelefoonnummers en het
nummer van de contactpersoon van de familie te vormen.

Voor noodgevallen
Europees noodnummer
Politie
Brandweer en ziekenwagens
Lokale Politie (dit is het nummer van het dichtstbij

112
101
100

gelegen Politiecommissariaat)

Antigifcentrum
Behandelende arts

070/245.245

Contactpersoon (-onen) buiten uw gezin
De contactpersonen van uw gezin zijn personen die eerst gecontacteerd dienen te worden in geval
van problemen. Naar gelang van de omvang van de situatie kunnen deze contactpersonen
familieleden, buren of vrienden zijn (diefstal, brand, andere noodgevallen zonder ernstige
lichamelijke schade), die in staat zijn u snel hulp te verlenen.
Voor noodsituaties waarvan de gevolgen groter kunnen zijn (bv.: advies om uw woning of uw wijk te
ontruimen,…), is het interessant een contactpersoon te hebben in een andere geografische zone dan
de uwe, opdat die persoon zelf niet getroffen zou kunnen worden door dezelfde noodsituatie.

Voornaam + NAAM

Band van
bloedverwantschap

Adres +
telefoonnummer

Te bellen in geval
van:

Nummer van de
verzekeringspolis

Telefoonnummer

Verzekeringen
Naam van de
verzekeringsmaatschappij

Verzekerd goed

