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Evacuez les élèves dans 
le calme.
Leerlingen rustig naar 
buiten leiden.

Fermez portes et fenêtres, 
sans les verrouiller.
Deuren en ramen dicht 
doen, niet op slot.
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chercher vos affaires.
Keer niet terug om 
spullen te halen.
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rassemblement.
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verzamelpunt ?

Maintenez les issues 
dégagées.
De uitgangen niet 
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Studiebureau voor 
brandbeveiliging 

Preventie en beveiliging 

Hulp nodig bij de brandbeveiliging  
van uw gebouw?  

Doe beroep op GoldFire!

Risicoanalyse

Naleving en toepassing

Evacuatiestudie

Veiligheidsaudit van de 
gebouwen

Studie  bijlage 6 van de 
industriële gebouwen
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Opheffing van heT aRaB
De risicoanalyse: verplicht 

voor elke onderneming.

Intern noodplan 

Instructies voor bezoekers

Interventiedossier

Preventiedossier

Evacuatieplan
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Studiebureau voor 
brandbeveiliging 

Preventie en beveiliging
 Een bouw- of 

brandpreventieprobleem?
GoldFire staat u bij.

Brandweerdossier

Berekening van de 
vuurbestendigheid van 
structuren

Vuurscenario / brandsimulatie

RWA (rook-en warmteafvoer)

ATEX (explosieve omgeving)

Nazicht van de 
brandbeveiliging in uw 
projecten / plannen
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Opheffing van heT aRaB
De risicoanalyse: verplicht 

voor elke onderneming.

EXPLOSIEVE 
OMGEVING



Studiebureau voor 
brandbeveiliging 

Preventie en beveiliging

 Reageer correct bij brandgevaar 
dank zij de GoldFire opleiding.

U kan kiezen uit de volgende 
opleidingen:

Opleiding van de eerste 
interventieploegen

Opleiding en 
evacuatieoefening

Specifieke brandopleiding

De brandopleidingen gebeuren 
met behulp van onze mobiele 
trainingsunit of buiten, op uw 
eigen bedrijfsite.
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Opleiding buiten, op uw bedrijfsite

Opleiding in onze mobiele trainingsunit

Wij verplaatsen ons, 
zodat u tijd wint!



De veiligheidsignalisatie 
volgens Goldfire

GoldSign staat in voor de 
studie, levering en plaatsing 

van veiligheidsignalisatie.

De veiligheidsignalisatie 
is een noodzaak in elk 
gebouw.

GoldSign levert uw 
veiligheidsignalisatie af, 
conform de normen en 
de geldende Koninklijke 
Besluiten.
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Naargelang uw noden, 
stellen we u een breed 
esthetisch gamma voor 
aangepast aan uw budget
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de evacuatie volgens 
GoldFire

Evacueren zeker, maar niet 
zonder een evacuatiebeleid!

Onze evacuatieplannen volgen 
de regels en zijn eenvoudig en 
doeltreffend te gebruiken:

Duidelijke richtlijnen met tekeningen.

een overzichtsplan waar u gemakkelijk 
de weg op vindt.

een plan dat uw evacuatiebeleid 
weergeeft.

De risicoanalyse laat u toe een 
duidelijk evacuatiebeleid te 
implementeren.

D i t  e v a c u a t i e b e l e i d 
houdt rekening met de 
compartimentering, de 
inrichting van de lokalen, de 
brandbestrijdingsmiddelen enz. 
Dit beleid wordt meegedeeld 
aan de personen aanwezig op 
uw bedrijfsite.

Wij realiseren voor u:
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richtlijnen voor brandpreventie

bezoekersboekje

evacuatieplan

onthaalboekje
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