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Rookmelders verplicht vanaf 2020
Woningbranden eisen elk jaar heel wat mensenlevens. En het is vooral de verstikkende rook die hiervoor verantwoordelijk is. Je
wordt ’s nachts ook niet wakker van deze rook. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen
de gevaren van brand.
Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moest sinds 1 januari 2013 al rekening houden met een aantal
verplichtingen rond het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen dus voor alle Vlaamse
woningen. Ook voor woningen die worden bewoond door de eigenaar. Per bouwlaag dien je minstens 1 rookmelder te voorzien. Je
kan ze kopen in bijna elke doe-het-zelfzaak of op het internet. Let er wel op dat de rookmelder CE gemarkeerd is en voldoet aan de
norm NBN EN 14604.
Als verhuurder ben je verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Het regelmatig testen en het vervangen van de
batterijen is dan weer de plicht van de huurder.
Meer informatie en een duidelijke folder vind je op volgend adres:
www.wonenvlaanderen.be/rookmelders (http://www.wonenvlaanderen.be/rookmelders)
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Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…

Alle
informatie
(/omgeving) Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
online
kan aanvragen?

is.
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

Lees





(htt


ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

