
Bedrijfshulpverlening (BHV) voor huurders  

van ruimtes binnen De Hoogstraat  

 

Het gebouw aan de Rembrandtkade is goed beveiligd tegen brand en de kans op brand is 

dan ook bijzonder klein. De uitgangen en nooduitgangen (afbeelding 1) zijn duidelijk 

aangegeven. In het plafond zitten rookmelders, die bij rookontwikkeling automatisch een 

brandmelding doorgeven aan de BHV en de brandweer. U kunt ook zelf een brand 

melden door het inslaan van een ruitje van de handbrandmelder bij de brandhaspels 

(afbeelding 2) in de gangen. Het is goed als u zelf op de hoogte bent van alle 

vluchtwegen en de plaatsen van de handbrandmelders (afbeelding 3). U kunt deze 

informatie vinden op diverse plattegronden in het gebouw. 

 

Het gebouw is verdeeld in compartimenten. Bij een brandmelding vallen automatisch de 

branddeuren (afbeelding 4) dicht van de betreffende etage. Deze deuren houden de 

brand 60 minuten tegen. Er zijn medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV’er). 

Zij weten hoe te handelen bij een brandmelding. Er zijn 24/7 3 BHV’ers in het gebouw 

aanwezig. We hebben bij De Hoogstraat een stil alarm; de BHV’ers krijgen via een 

speciale pieper een melding. Bij een melding dragen zij een feloranje BHV-hesje. U kunt 

meehelpen gevaarlijke situaties te voorkomen door nooduitgangen, branddeuren, 

brandhaspels en trappen vrij te houden. 

 

Denk bij brand altijd aan het volgende: 

• Blijf rustig en volg de instructies op van de BHV’er (Hoogstraatmedewerker met 

feloranje BHV-hesje), de brandweer of het (ontruimings-)personeel. 

• Gebruik nooit de liften op eigen gelegenheid. 

• Houd deuren en ramen gesloten, vooral de branddeuren 

in de gangen. 

 

I.v.m. de automatische brandmelder is het niet toegestaan om open vuur te maken, 

kaarsen te gebruiken of overmatig stof te creëren. Let ook op bij het gebruik van 

spuitbussen.  

 

Belangrijke telefoonnummers 

� Landelijk noodnummer: 112 

� Receptie:   030- 256 1211 

 

Vragen of opmerking over de BHV kunt u mailen naar: bhv@dehoogstraat.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: 
branddeuren 

Afbeelding 3: 

handbrandmelder 
en vluchtroute   

 
Afbeelding 1: 
nooduitgang 

Afbeelding 2: 
brandhaspel 


