• Laat je stookketel, kachel, schouw of
boiler plaatsen door een vakman.
• Laat de ketel van de centrale
verwarming nakijken
door een vakman.
> Laat je ketel op stookolie
ELK JAAR nakijken.
> Laat je ketel op aardgas
OM DE TWEE JAAR nakijken.
> Opgelet: dit is VERPLICHT!
• Laat een kapotte ketel, kachel, schouw
of boiler meteen herstellen.

Nog enkele tips:
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• Is er roet rond de boiler of rond de kachel?
> Bel de brandweer voor controle.

Belangrijk:

• Is er vocht, los behang of losse
verf rond de schouw?
> Bel de brandweer voor controle.

Je kan een premie krijgen
van de overheid om een
kapotte of onveilige
verwarming of schouw
te herstellen.

• Zijn er barsten of bochten
in de schouw?
> Laat de schouw herstellen.
• Is de schouw vuil?
> Laat de schouw vegen.

Bel het gratis
nummer
voor de voorwaarden.
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• Werkt de ketel, kachel, schouw
of boiler niet goed meer?
> Laat ze nakijken door een vakman.
V.U. ir. Guy Braeckman - Koning Albert II-laan, 19, 1210 Brussel

Geef CO geen kans!
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CO,
een gevaar in huis:
doe er iets aan!

in samenwerking met het Samenwerkingsverband CO
www.koolstofmonoxide.be
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Wat is CO (of koolmonoxide)?

CO is een giftig gas, dat ontstaat
door verbranding. Je ziet het niet en je ruikt
het niet. Daarom is het ook zo gevaarlijk.
CO kan komen uit:
• de kachel,
• de open haard,
• de ketel van de centrale verwarming,
• de schouw,
• de boiler voor warm water,
• het gasvuur,
als die niet goed werken of als er niet
genoeg verluchting in de kamer is.

Hoe merk je dat er CO
in de kamer is?
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Dit kunnen de eerste tekenen van CO zijn:
• je huisdieren worden onrustig
of vallen flauw,
• de waakvlam is geel in plaats van blauw,
• de ramen of muren dampen aan
(condens),
• je voelt je plots moe,
• je krijgt hoofdpijn,
• je voelt je misselijk.

Wat te doen
als er CO in
de kamer is?
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Doe ramen en deuren open.
Schakel het

verwarmingstoestel uit.
Ga naar buiten.
Bel de 100.
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Elke winter sterven er
mensen door CO-vergiftiging.
Zorg dat je er niet bij bent.
• Zorg voor goede verluchting
in de kamer, ook in de winter!
> Zet ramen of deuren regelmatig open.
> Stop niet alle kieren dicht.
> Plaats roosters om te verluchten.
> Gebruik geen verplaatsbare gas- of
petroleumkachels, want die hebben
geen schoorsteen.

