
 

 

 

 

 

SAMEN WERKEN AAN (BRAND) VEILIGHEID  

OP DE GANGEN EN GALERIJEN IN UW WOONCOMPLEX  

 

EEN RUIMTE VOOR ALLE BEWONERS 

Entreehallen, gangen en galerijen worden door alle huurders gedeeld. Zij moeten er samen voor 

zorgen dat iedereen er veilig gebruik van kan maken. Dat klinkt heel logisch, maar is in de praktijk vaak 

anders. 

De galerijen of gangen gebruiken voor opslag van spullen mag niet. Wilt u de hal of galerij 

opvrolijken? Dat mag!  

Wel moet u dan op een aantal dingen letten. Gevaarlijke situaties moeten namelijk voorkomen 

worden. Wanneer er brand uit breekt of hulpdiensten bij iemand thuis moeten komen mag uw 

aankleding de doorgang niet belemmeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Brabant Wonen  



 

 

 
 

 

 

 

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN  

Voordat u iets wil neerzetten kunt u vast op de volgende punten letten: 

• Er is minimaal een doorgang van 1 meter breed in de hal/ galerij. 

• Bij de voordeur is er een minimale doorgang van 1,5 meter. Dit is voor 
hulpdiensten de ruimte die nodig is. 

• De aankleding is brandveilig en voldoet aan de brandveiligheidseisen. 

• De aankleding mag geen scherpe randen en of puntjes hebben. 

• De aankleding moet stevig staan/ hangen. 

• Er mogen i.v.m. struikelgevaar geen deurmatten liggen.   

• Aan balustrades mogen geen voorwerpen hangen. Ook geen plantenbakken, er bestaat 
gevaar dat deze naar beneden vallen. Wel mogen aan uw eigen balkon plantenbakken aan de 
binnenzijde van de balustrade opgehangen worden.  

• Er mogen geen spullen in de weg staan voor schoonmakers. 

• Fietsen en kinderwagens zijn niet toegestaan in de galerij of hal. Deze dienen in de daarvoor 
bestemde fietsenrekken of berging te staan. 

• Afvalzakken dienst u te bewaren in een afgesloten bak in uw berging of op uw balkon of in uw 
tuin. 

• Het is niet toegestaan om het gebouw te beschadigen.  
 
 
 

 
Verantwoordelijkheid 
Werken aan (brand) veiligheid op de gangen is een gemeenschappelijke taak, 
zowel van als u als huurder dan van ons als verhuurder. De spullen die u neerzet 
of ophangt zijn van u. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer er spullen 
in de galerij staan die daar niet horen dan spreken wij u hierop aan. Laat u de 
spullen staan, zijn wij genoodzaakt de spullen te verwijderen i.v.m. de veiligheid.  
 

 
 
 
Wat mag wel? 
Wanneer u bovenstaande richtlijnen in acht houdt dan kunt u uw creatieve ideeën 
de loop laten. Twijfelt u of het mag? Vraag het eerst aan onze woonconsulent. Wij 
zijn natuurlijk blij wanneer u bijdraagt aan een prettige leefomgeving. Vergeet u 
niet uw plannen met uw buren te bespreken? Dit kan teleurstellingen en 
misverstanden voorkomen.  

 


