
VOORSTEL VAN RISICOANALYSE  

bij geplande afschakeling van de stroomvoorziening in een particuliere woning 

GA AAN DE SLAG, MAAK EEN INVANTARIS OP 

GEHEUGENSTEUN  

- In huis, van in de kelder tot de zolder, in de garage 

- Rondom het huis, op de oprit, in de tuin en in bijgebouwen 

BEPAAL HET RISICO 

De onderstaande looplijst geeft een typische opsomming van toestellen die elektriciteit nodig hebben om ( goed) te kunnen 

werken.  

Binnenshuis 

 

Toestel  Risico ? Mogelijke maatregel 

Verlichting Ja zaklantaarn(s) binnen handbereik ( vooraf de goede werking nagaan) 

veilig ingekapselde theelichtje(s) plaatsen in de verblijfvertrekken    

Huisbel Neen  
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Alarminstallatie ? afhankelijk van het type toestel – navragen bij installateur 

Modem/router  Neen 

Ja 

bij afschakeling  

opstart vereist toegangscodes en/of paswoorden   

PC/printer/scanner Neen vooraf uitschakelen 

Laptop Neen geen Internetverbinding 

Vaste telefoon/fax Neen  

GSM Neen vooraf opladen 

Traplift Neen  

Regenwater-

recuperatiepomp 

Neen  

CV-ketel ( gas en 

mazout) 

Neen  

Elektrische 

doorstromer sanitair 

WW 

Neen  

Sanitair WW 

elektrische boiler  

Neen  

Ijskast Neen  

Diepvriezer Neen  

Elektrische kookplaat Neen  

Kookplaat op gas Neen voor ontsteking vonk-aansteker of lucifers klaarleggen  

Oven elektrisch Neen  

Oven op gas Neen  

Dampkap Neen  

Afwasmachine Neen  

Microgolfoven Neen  
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WW koker Neen voorziening treffen ( thermos) 

Koffiezetter Neen voorziening treffen ( thermos) 

Elektrische rolluiken Neen vooraf sluiten 

TV-decoder Neen  

Radio Neen radio op batterij voorzien 

Zonwering, 

dakventilatie en airco 

Neen  

Waterontharder  Neen  

Wasmachine en 

droogkast 

Neen zeker uitschakelen 

Wekker  Neen nadien niet vergeten opnieuw in stellen 

Timers allerhande Neen nadien niet vergeten opnieuw in stellen 

 

Buitenshuis en 
bijgebouw 
 

  

Automatische 

toegangspoort 

Neen vooraf open zetten of handbediening vooraf eens testen  

Garagedeur Neen handbediening vooraf eens testen 

Elektrisch 

gereedschap 

Neen tijdig uitschakelen om onbewaakte opstart te vermijden 
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NOODZAKELIJK UIT TE VOEREN 

 

Om de minste problemen te hebben bij de heropstart van de stroomvoorziening is het strikt noodzakelijk om zo veel 

mogelijk elektrische toestellen af te schakelen. Dit om te vermijden dat het net dan overbelast wordt.  
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NUTTIGE RAADGEVING 

 

als de stroom teruggekeerd is maak dan een rondgang om u ervan te vergewissen dat alles veilig is. 


