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Vlam in de pan!
Een veelvoorkomende oorzaak van een (keuken)brand is de
“vlam-in-de-pan”, vaak veroorzaakt door een oververhitte
(frituur)pan.

Hoe te voorkomen?
• Blijf in de buurt als je aan het koken bent. Zet de kookpit(ten)
even uit als de telefoon gaat of als je onverwacht bezoek krijgt.
• Houd altijd een passende deksel binnen handbereik.
• Houd de afzuig- of wasemkap vrij van vet. Dit verkleint namelijk
de kans dat bij een vlam in de pan het vuur direct overslaat op
de kap.
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Wat te doen bij een vlam in de pan?
1. Sluit de afzuig- of wasemkap af.
2. Sluit het gas of elektra af van het kooktoestel.
3. Plaats snel een passende deksel op de pan, houd daarbij de
deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen. Door
het gebrek aan zuurstof zal de brand na enige tijd vanzelf
doven. Laat de pan langere tijd afkoelen, en laat de deksel erop
zitten!

Wat nooit te doen?
• Blus brandende olie of vet nooit met water!
• Verplaats nooit een brandende of hete pan! Dit vergroot het
risico op brand en persoonlijk letsel.

De vlam in de pan wordt een brand!
1. Raak niet in paniek.
2. Sluit alle ramen en deuren zodat de brand zich niet verder kan
verspreiden.
3. Bel onmiddelijk 1-1-2 en waarschuw alle huisgenoten en buren.
4. Verlaat het pand. Maak bij brand nooit gebruik van de lift.
5. Neem zo spoedig mogelijk contact op met Stadswonen:
telefoon (010) 8007 200. Buiten kantooruren neem je contact
op met ons noodnummer: (010) 4123 641.
6. Stel je beheerder op de hoogte.
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Disclaimer
Stadswonen heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van dit document
(de "Informatie"). Desondanks kan het voorkomen dat de Informatie niet juist of onvolledig is. Stadswonen
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, en het gebruik van de
Informatie op welke wijze dan ook. Stadswonen geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele
garantie. Stadswonen behoudt zich het recht voor de Informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen,
uit te breiden en/of te beperken.
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