Richtlijnen voor het plaatsen en gebruiken van een sleutelkluis
Art 1
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein kan op dat gebouw of terrein een
sleutelkuis plaatsen, mits naleven van deze richtlijnen.
Deze kluis bevat de sleutels en/of badges waarmee de brandweer zich, in geval van noodoproep,
toegang kan verschaffen tot het terrein en tot minstens elk compartiment van de gebouwen.
Art 2
De sleutelkluis mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande toelating van de
hulpverleningszone.
De schriftelijke aanvraag tot toelating vermeldt 1:
1. Naam, adres van de aanvrager;
2. Naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het bedrijf of de
exploitatie van het gebouw of terrein;
3. Het adres van het gebouw of terrein, evenals een precieze beschrijving van de plaats waar
de sleutelkluis zal geplaatst worden.
Art 3
Enkel sleutelkluizen die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt door de
hulpverleningszone mogen geplaatst worden.
Art 4
Voor ingebruikname van de sleutelkluis wordt de hulpverleningszone schriftelijk in kennis gesteld.
Deze melding bevat een beschrijving van de inhoud van de sleutelkluis en de grondplannen met
aanduiding van de sloten (deuren) welke kunnen geopend worden.
Het logo van de hulpverleningszone moet op de kluis worden aangebracht.
Art 5
Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de sleutelkuis:
1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan weggenomen
worden;
2. geplaatst worden op een hoogte van +/- 1,50 m in de nabijheid van de toegangsdeur, -poort
of –hekken;
3. steeds ter hoogte van de buitenste afsluiting van het terrein geplaatst worden.
Art 6
De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in art. 2,1º en 2º, zullen er voor instaan dat:
1. bij stopzetting van het gebruik van de kluis, bij verhuring of bij verkoop van het gebouw of
terrein, binnen de 15 dagen, de hulpverleningszone schriftelijk in kennis wordt gesteld;
2. zich in de kluis steeds de passende sleutels en/of badges bevinden;
3. de inhoud van de kluis eenduidig gelabeld is;
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4. de kluis regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten onmiddellijk worden
hersteld.

Art 7
Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een sleutelkluis is
aangebracht, is gehouden binnen de 15 dagen hetzij een nieuwe aanvraag overeenkomstig art. 2 te
doen hetzij schriftelijk de buiten gebruikstelling van de sleutelkluis te melden.
Art 8
Indien inbraakdetectie aanwezig is, dient bij voorkeur de sleutelkluis hierop aangesloten te worden
om misbruik van de sleutelkluis te detecteren.

Art 9
Technische nota voor het plaatsen en gebruiken van sleutelkluizen.
1. De kluis moet een van de volgende types zijn 2:
a. Rechthoekig, inbouw
b. Cilinder met afdekplaat, inbouw
c. Opbouw
2. De cilinder in de kluis moet passen op het sluitsysteem van de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg
3. De kluis moet worden verankerd in de muur zodat hij langs de voorzijde onmogelijk kan
verwijderd worden.
4. De eigenaar moet over een sleutel van de eigen brandweerkluis beschikken. Hij of zij is
verantwoordelijk voor de inhoud van deze kluis.
5. De inhoud moet eenduidig gelabeld zijn.
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