
Samen veiliger

Alarm / Emergency 
Aalsmeer  0297 – 39 22 22
Naaldwijk  0174 – 63 23 33

Rijnsburg  071 – 409 42 00
Eelde  050 – 309 72 98

• Bel het interne alarmnummer
• Call the emergency number

• Meld: wie je bent, wat er aan de hand 
is (soort ongeval en letsel), waar het 
slachtoffer is

• Provide your name, location, the nature  
of the accident and the presumed nature 
of the injury

i

Ongeval / Accident

• Blijf bij slachtoffer(s)
• Never leave the victim(s) alone

• Ga niet terug om persoonlijke  
bezittingen te halen

• Do not go back for personal belongings

Ontruiming / Evacuation

• Neem bezoekers mee
• Take visitors with you

• Meld je bij de dichtstbijzijnde  
(afgesproken) verzamelplaats

• Follow the instructions of the  
emergency  services

• Ga direct via de dichtstbijzijnde  
vluchtroute naar buiten

• Leave the scene of the accident 
immediately

• Gebruik nooit de lift
• Never use the elevator

• Open elektronisch gesloten deuren door 
de groene melder in te drukken

• Open the electronic closed door using  
the green call point

Ter voorbereiding / In preparation

• Zet bovenstaand interne alarmnummer  
in je telefoon

• Save the above emergency number in  
your phone

• Oriënteer je op vluchtwegen en 
blusmiddelen

• Orient yourself on escape routes and  
fire extinguishers

• Vermeld ICE (In Case of Emergency)  
bij jouw contactpersonen in geval  
van nood

•  Add ICE (In Case of Emergency) to your 
emergency contacts 

• Waarschuw personen in de  
omgeving van de brand

• Warn people in the surroundings  
of the fire

• Sluit ramen en deuren
• Close doors and windows 

• Meld: wie je bent, wat er aan de hand is, 
waar de brand is

• Provide your name, location and nature 
of the fire

i

• Bel het interne alarmnummer
• Call the emergency number

• Activeer een brandmelder in de buurt
• Activate a fire alarm nearby

• Let op je eigen veiligheid
• Mind your own safety

Brand / Fire


