ANPI WEBINAR
VEILIG EVACUEREN, GEEN RUIMTE VOOR
IMPROVISATIE

31/01/2022 – VAN 9U TOT 11U
INLEIDING
Wat moet u doen als u in uw bedrijf of vestiging verdachte
rook of brand ontdekt?
Natuurlijk moet u de brandweer onmiddellijk verwittigen,
maar er zijn ook andere te nemen maatregelen.
Werkgevers moeten alle nodige maatregelen treffen om
specifiek aangeduide personen te verwittigen, om het
bevel te geven aan de gebruikers van één of meerdere
compartiment(en) te evacueren en om de veilige
ontruiming van mensen te waarborgen.
Dit is een vereiste dat vele werkgevers in verwarring kan
brengen.
Achter deze regel gaat een reeks noodprocedures schuil
die zowel materiële en organisatorische maatregelen als
technologische middelen omvatten. Het aantal uitgangen,
de breedte ervan, de afstand die moeten worden
afgelegd, de aanwezigheid van veilige plaatsen en
trappen… kunnen worden geëvalueerd. Ook moeten de
parameters in verband met de bewoners worden
geanalyseerd, die ook bepalend zijn voor de toe te passen
technologieën, en tenslotte moet ervoor worden gezorgd
dat de bewoners worden geïnformeerd en dat er passende
procedures worden ingevoerd.

PROGRAMMA
09u00 Onthaal en inleiding
09u05 Reglementering en uitzonderingen
09u30 Materiële & organisatorische middelen en
voorbereiding
10u10 Pauze
10u15 Simulatiesoftware
10u35 Toepassing en praktiscche oefening
11u00 Vragen en antwoorden

DEELNEMING

De evacuatieoefening is uiteindelijk het sluitstuk van een
lang proces waarin de kwaliteit van de verschillende
toegepaste
maatregelen
en
procedures
wordt
geëvalueerd. Het volstaat niet een eenvoudige jaarlijkse
oefening te organiseren.

Om actief deel te nemen aan het webinar is het aan
te raden om over een PC te beschikken met
voldoende internetbandbreedte en voor uw eigen
comfort een headset.
U krijgt instructies over hoe u kunt deelnemen:
toegang tot Teams en deelname aan het ANPI
webinar.

DOELGROEP

PRIJS: € 100 EXCL. BTW
Inbegrepen:

Preventieadviseurs, werkgevers en verantwoordelijken
van openbare instellingen, brandpreventieadviseurs
(BPA), gebouwbeheerders, facility managers, preventieen veiligheidsdiensten en al wie zich betrokken voelt door
een veilige werkomgeving.

Informatie: Delphine Rasseneur

de online sessie op Teams
de presentaties in PDF-formaat
Mogelijke kortingen: zie inschrijvingsformulier op de
keerzijde

Tel. 010-47 52 30

Email: imc@anpi.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ANPI WEBINAR
VEILIG EVACUEREN, GEEN RUIMTE VOOR
IMPROVISATIE

26/01/2022
OVER ANPI VZW
ANPI vzw is ontstaan uit de verzekerings- en industriesector, en heeft
tot doel brand en diefstal te voorkomen. Het is een vereniging zonder
winstoogmerk waarvan de missie erin bestaat de bestaande goede
preventiepraktijken te bevorderen en gedragsregels vast te leggen
bij gebrek aan officiële teksten. ANPI zet zich in om de
betrouwbaarheid van producten, installaties en aanverwante
diensten via inspecties, laboratoriumproeven en certificatie te
garanderen.

Bevestig uw deelname vóór 12.00 uur de dag tevoren:
• online, via onze site: https://www.anpi.be/nl/evenementen

• via email: imc@anpi.be
Om online met korting te bestellen, vraag op voorhand uw kortingscode bij imc@anpi.be aan.
Naam: ………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………………………………

Functie: ……………………………………………………………………………

Bedrijf: …………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………

GSM: ……………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Facturatieadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Facturatie e-mail: ……………………………………………………………………… Ref nr./PO : …………………………………………………………..……
BTW-nummer: BE……………………………………………………………………………
schrijft zich in voor het webinar van 31/01/2022 (09u-11u) en verbindt zich ertoe de registratiekosten vooraf te
betalen. Basisprijs: € 100 excl. BTW.
ANPI vzw
Parc scientifique Fleming
Granbonpré 1
1348 Louvain-la-Neuve
België

IBAN: BE11 0014 9325 1948
Mededeling: Evacuatie 31/01/2022 + Naam en voornaam
Bedrag: € 121 incl. BTW

Een bevestiging van de inschrijving en de factuur worden u per e-mail toegestuurd, na ontvangst van uw betaling.
Vraagt een korting
15% als
50% als
10% als
10% als

(niet cumuleerbaar) van:
"Expert-abonnee" (€ 102,85 incl. BTW)
lid van een hulpverleningszone of politiezone (€ 60,50 incl. BTW)
lid van ANPI vzw (€ 108,90 incl. BTW)
student (€ 108,90 incl. BTW)

Datum: ………………………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………………

Annuleringsvoorwaarden: De annulatie dient ons ten laatste 4 werkdagen vóór het evenement per e-mail (imc@anpi.be) te worden
meegedeeld om terugbetaald te worden. Na deze periode behoudt ANPI zich het recht voor om 50 euro aan administratiekosten in rekening
te brengen, behalve op vertoon van een medisch attest (uiterlijk op de dag van het evenement verstuurd naar imc@anpi.be).
In het kader van de AVG/GDPR kunt u ons databeheerbeleid bekijken op www.anpi.be.
Als u niet op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, kunt u zich afmelden (stuur een "Unsubscribe"-bericht naar imc@anpi.be).

Informatie: Delphine Rasseneur

Tel. 010-47 52 30

Email: imc@anpi.be

