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Onderwerp: het onderhoud van uw blusmiddelen 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

 

U bent bij ons verzekerd tegen brandschade. Hier hoort bij dat u over blusmiddelen beschikt. Deze 

blusmiddelen moeten regelmatig gecontroleerd worden. Ook onderhoud is verplicht. 
 

Onze controles en het onderhoud gaan volgens Europese regelgeving 

Een van de regels is dat wij uw blusmiddelen jaarlijks keuren. Soms komt daar uit dat wij uw 

blusser moeten vervangen. Of dat wij vaker moeten controleren.  

Een andere Europese eis is dat duidelijk is waar uw blusmiddelen zijn. Dat doet u met 

pictogrammen. Ook hier letten wij op tijdens de keuring. 

Op de achterzijde van deze brief vindt u meer informatie over de controle-eisen.  
 

Controle en onderhoud door Univé, Fire Prevent OF Westhart Brandbeveiliging 

De controle en het onderhoud van uw blusmiddelen laat u door ons doen. Wij werken hiervoor 

samen met Fire Prevent uit Kootwijkerbroek en Westhart Brandbeveiliging uit Klazienaveen. 

Controle en onderhoud kan dus door ons gebeuren, of door een medewerker van Fire Prevent of 

Westhart Brandbeveiliging.  
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Vragen of meer informatie? 

Wilt u meer weten over brandveiligheid? Of over de controle en het onderhoud van 

blusmiddelen? Bel dan met Univé Dichtbij, via 088 – 181 5000. Of stuur een e-mail naar  

udp-dichtbij@unive.nl. Meer informatie over Fire Prevent vindt u op www.fireprevent.nl. 

Meer informatie over Westhart Brandbeveiliging vindt u op: www.westhart.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  
 
 
E. Dokter 
Manager Verzekeringsbedrijf 

 

 

De controle-eisen volgens Europese regelgeving 

In de normen ‘NEN2559 voor onderhoud aan draagbare blustoestellen’ en ‘NEN EN671-3 voor 

onderhoud aan brandslanghaspels’ staan de eisen voor controle en onderhoud van blusmiddelen. 

De eisen voor de pictogrammen staan in de norm ‘NEN 3011’ en in de Arbowet. 

Voor draagbare blustoestellen geldt: 
• regelmatige controle door uzelf 

• jaarlijks onderhoud door een preventiespecialist 

• vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een preventiespecialist 

• na 10 jaar revisie door een preventiespecialist. Het blustoestel is daarna weer als nieuw. 

Let op: de levensduur van blussers is maximaal 20 jaar. Daarna moet u uw blusser vervangen. Wij 

helpen u hier graag mee. 

 

Voor brandslanghaspels geldt: 

 
• jaarlijks onderhoud door een preventiespecialist 

• vijfjaarlijkse test van de slang op de maximale werkdruk (12 bar)  

 

http://www.fireprevent.nl/
http://www.westhart.nl/

