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 Checklist Noodverlichting 

  

 

Heeft mijn noodverlichting aandacht nodig? 
Adequaat onderhoud van uw noodverlichtingsinstallatie is verplicht. Voordat er 
onderhoud wordt uitgevoerd is het gebruikelijk de noodverlichtingsinstallatie jaarlijks te 
laten controleren. Ondanks dat het onderhoud jaarlijks gebeurd, wil dit niet zeggen dat 
er in de periode na het onderhoud geen storingen kunnen ontstaan of dat er per ongeluk 
obstakels op de vluchtroutes of voor de nooddeuren zijn geplaatst.  

In deze situaties kunt u gebruik maken van de Checklist Noodverlichting. Deze checklist 
is zeer geschikt als u twijfelt over de betrouwbaarheid van uw noodverlichtingsinstallatie.  

Let op: de Checklist Noodverlichting is geen invulling van adequaat onderhoud. Ons advies is om 
inspectie en onderhoud conform de ISSO richtlijnen uit te laten voeren. 

Checklist Noodverlichting 
 
Vluchtrouteaanduiding (groene bordjes): 

 Ja Nee 
Is de route dan vanaf ieder punt op de vluchtroute zichtbaar als de aangegeven route wordt 
gevolgd?   

Komt u buiten als u de vluchtroute volgt?   
Is er vrij zicht op alle vluchtrouteaanduidingen?   
Brandt de vluchtrouteaanduiding?   
Zijn de vluchtroutes vrij begaanbaar?   
Zijn alle nooddeuren vrij van obstakels?   
Kunnen de nooddeuren eenvoudig worden geopend?   
Als er vluchtwegverlichting (armaturen die de vloer verlichten als de spanning uitvalt) 
aanwezig is, kan het licht de vloer ongehinderd verlichten?   

 
Algemene vragen: 
 

 Ja Nee 
Brandt het indicatieledje continu groen?   
Het indicatieledje knippert niet?   
Als de armaturen spanningsloos zijn gemaakt gaat alle noodverlichting aan?   
Als de armaturen spanningsloos zijn gemaakt blijft de vluchtrouteaanduiding branden?   
Als de armaturen spanningsloos zijn gemaakt branden ze dan minimaal 1 uur?   
Indien er een logboek aanwezig is, is het laatste onderhoud dan korter dan 1 jaar geleden 
uitgevoerd? ( bij adequaat onderhoud dient er een logboek aanwezig te zijn )   

 

Bij bovenstaande checklist dienen alle vragen met ‘ja’ beantwoord te zijn. Mocht u toch bij één van de vragen 
een ‘nee’ in hebben moeten vullen dan raden wij u om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor een 
gratis advies.  
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