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Wanneer het evacuatiebevel is gegeven, blijft er geen tijd meer om zich
vragen te stellen. Elke minuut telt. De werkgever moet, in het kader van de
regelgeving over het welzijn en de veiligheid op het werk, alle maatregelen
treffen om zijn personeel te evacueren. Hij moet denken aan de regelgeving
opgelegde evacuatiewegen, maar hij moet zich tevens vergewissen van de
noodprocedures die in het interventie- en evacuatieplan van de onderneming
of bedrijfsvestiging zijn opgenomen. De wetgever heeft overigens jaarlijkse
waarschuwings-, alarm- en evacuatieoefeningen verplicht gemaakt om de
toepassing en het goede verloop van deze procedures te controleren.
De evacuatieoefening is dan ook de laatste fase van een lange weg om de
kwaliteit van de verschillende procedures in de praktijk te evalueren en de
opleiding van het personeel te valideren.
In overstemming de codex over het welzijn op het werk
Publiek: Preventieadviseurs, Managers en beheerders van bedrijven en
openbare instellingen, verzekeraars en makelaars.
Taal: Nederlands – eveneens beschikbaar in het Frans
Referentie: DTD 150NL papier – DTD 150NL PDF
Prijs: € 53,49 BTW excl.
De verzendings-en administratieve kosten zijn niet inbegrepen.
Facsimile verschenen in
Fire & Security Alert Magazine
2017 nr 9

Korting:
Abonnees “+”, “Expert”-Formules: 15%
Abonnees "Expert in brandpreventie": 25%

Andere publicaties ANPI
€ 53,49 BTW excl./dossier
DTD 156 Kwalitatieve methode om het brandrisico te evalueren
DTD 158 Inleiding tot branddetectie
DTD 159 Brandbeveiligingsmiddelen - De 4 fases van betrouwbaarheid: keuring, verificatie, onderhoud en controle
DTD 160 Aanbeveling om metaaldiefstal onder controle te houden
DTD 161 Veiligheid in scholen
Met het afsluiten van een abonnement "Expert-" of "Expert in brandpreventie" krijgt u automatisch het vakblad
"Fire & Security Alert Magazine" met de ANPI dossiers en toegang tot de voorbehouden pagina’s op anpi.be.
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Terug te sturen naar vzw ANPI asbl – Parc scientifique Fleming – rue Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve
Ou via fax: +32 10 47 52 70 ou e-mail: publications@anpi.be
 Ik bestel:
Hoeveelheid

Taal
F/NL

Referentie
DTD 150
Evacuatieoefeningen

Versie
papier/PDF

Prijs per stuk
in € excl. BTW
53,49

Exclusief BTW, administratieve- en/of verzendingskosten exclusief. Elke verzending van dit bestelformulier geeft
aanleiding tot facturatie.

Korting:



15 % - Abonnees 2017 Formule "Expert" et "+"
25 % - Abonnees 2017 "Expert Brandpreventieadviseur"

Mijn bestelgegevens:
Met uitzondering van de gegevens voor de boekhouding en het beheer van uw bestelling verbindt ANPI zich ertoe om
uw persoonlijke gegevens niet langer dan 5 jaar te bewaren voor andere doeleinden.
 Ik geef ANPI de toestemming om mij op de hoogte te houden van haar activiteiten en dus hiervoor mijn
persoonlijke gegevens te bewaren.
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Bedrijf: ......................................................................................................................................................
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E-mail: .......................................................................................................................................................
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Afdeling: .....................................................................................................................................................
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