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WBDBO 30 minuten tussen de verschillende brandcompar menten
Sterkte bij brand:
- minimaal 90 minuten
- eventueel reduc e met 30 minuten bij lage permanente vuurbelas ng (< 500 MJ/m2)

BC 1

334,6 m²

Benodigde brandveiligheidsinstalla es:
- brandmeldinstalla e met niet-automa sche bewaking (handbrandmelders)
- ontruimingsalarminstalla e, luid alarm type B (slow whoops)
- noodverlich ng in verblijfsruimten > 75 personen en vluchtroutes hieruit
- vluchtrouteaanduiding in verkeersruimten en ruimten > 50 personen
- brandslanghaspels conform Bouwbesluit 2012
- zelfsluitende deuren in inwendige scheidingsconstruc es waarvoor eis tav brand- en/of rookwerendheid geldt

BC 2

841,9 m²

BC 3

35,7 m²

SKOVV

BC 4

36,1 m²

PPO de link

Brandcompar mentering begane grond
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170024 Basisschool | VO | in opdracht van SKOVV & PPO de link, Renkum
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WBDBO 30 minuten tussen de verschillende brandcompar menten
Sterkte bij brand:
- minimaal 90 minuten
- eventueel reduc e met 30 minuten bij lage permanente vuurbelas ng (< 500 MJ/m2)
Benodigde brandveiligheidsinstalla es:
- brandmeldinstalla e met niet-automa sche bewaking (handbrandmelders)
- ontruimingsalarminstalla e, luid alarm type B (slow whoops)
- noodverlich ng in verblijfsruimten > 75 personen en vluchtroutes hieruit
- vluchtrouteaanduiding in verkeersruimten en ruimten > 50 personen
- brandslanghaspels conform Bouwbesluit 2012
- zelfsluitende deuren in inwendige scheidingsconstruc es waarvoor eis tav brand- en/of rookwerendheid geldt

BC 2

106,5 m²

BC 5

13,5 m²

BC 3

578,2 m²

SKOVV

BC 4

577,8 m²

PPO de link

Brandcompar mentering 1e verdieping
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