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COMPARTIMENTERING

WBDBO

DEUREN

VLUCHTWEGEN

BRANDDETECTIE

DOORMELDING

OVERIG

KANTOORGEBOUW

HOTEL

Woonfunctie

Kantoorfunctie / Bijeenkomstfunctie
(kantine e.d.)

Logiesfunctie / Bijeenkomstfunctie
(vergaderzaal / restaurant)

• Brandwerendheid constructie
(op bezwijken): 120 min
• Géén reductie i.v.m. gebouwhoogte

• Brandwerendheid constructie
(op bezwijken): 90 min
• Reduceerbaar met 30 min bij lage
permanente vuurbelasting

• Brandwerendheid constructie
(op bezwijken): 120 min
• Reduceerbaar met 30 min bij lage
permanente vuurbelasting

• Max omvang brandcompartiment: 1000m2
• Iedere woning als apart brandcompartiment.
• Verblijfsgebied (woning) in beschermd
sub-brandcompartiment (max 500m2)

• Max omvang brandcompartiment: 1000m2
• Géén sub-brandcompertimentering vereist

Logiesverblijf (hotellkamer) in beschermd
sub-brandcompartiment

• 60 min WBDBO tussen compartimenten
(woningen)
• 30 min WBDBO van woning naar EBV
• Géén reductie i.v.m. gebouwhoogte

• 60 min WBDBO tussen compartiment
• Géén reductie mogelijk
• WBDBO subBC: 20 min

• 60 min WBDBO tussen compartimenten
• Géén reductie mogelijk
• 30 min WBDBO tussen beschermde
sub-brandcompartimenten (tussen
hotelkamers)

Voordeuren van woningen hoeven niet
zelfsluitend te zijn.

Moeten brandwerend en zelfsluitend zijn

Moeten brandwerend en zelfsluitend zijn

• Vanaf uitgang sub-brandcompartiment
(woning) extra beschermde vluchtroute
• Trappenhuis is extra beschermde
vluchtroute

• Vanaf uitgang sub-brandcompartiment
extra beschermde vluchtroute (bij 37 tot 150
aangewezen personen)
• Trappenhuis is extra beschermde vluchtroute
of veiligheidsvluchtroute (bij >150 pers.)

• Vanaf uitgang sub-brandcompartiment extra
beschermde vluchtroute
• Binnen 20 meter tweede vluchtroute/
veiligheidsvluchtroute of aangrenzend terrein
• Trappenhuis is veiligheidsvluchtroute

• Géén brandmeldinstallatie vereist
• Wel lichtnetrookmelders conform
NEN 2555 in vluchtroute (in woning en
gemeenschappelijke hal)

• Brandmeldinstallatie vereist;
bewakingsomvang: niet-automatische bewaking
• Certificering niet verplicht

• Brandmeldinstallatie vereist;
bewakingsomvang: volledige bewaking
• Certificering verplicht

N.v.t.

Nee

Doormelding naar brandweer indien er
géén 24-uurs bewaking is

• Géén brandslanghaspels vereist
• Géén kleine blusmiddelen vereist
• Droge blusleiding vereist
• Brandweerlift vereist

• Brandslanghaspels vereist bij BVO > 500m2
• Kleine blusmiddelen vereist (voor zover nodig)
• Droge blusleiding vereist
• Brandweerlift vereist

• Brandslanghaspels vereist
• Kleine blusmiddelen vereist (voor zover nodig)
• Droge blusleiding vereist
• Brandweerlift vereist

