
Rapport 4 maandelijkse controle Brandmeldinstallatie 
door beheerder  Brandmeldinstallatie 

 

Maand - Jaar  

Gebouwgegevens Naam: 

 Adres: 

 Plaats: 

Beheerder brandmeldinstallatie 
Naam: Telefoon: 

 

Installatie- / klant nummer  

 

onderwerp Eis / controle Voldoet? opmerking 

Visuele controle 

☐ Brandmeldcentrale 

 

NEN 2654-1, 5.5.2.2 
De optische indicatoren 
functioneren en de bijbehorende 
teksten zijn juist, goed leesbaar en 
niet beschadigd. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

☐ Brandweerpaneel 

☐ Nevenpaneel 

NEN 2654-1, 5.5.2.2 
De optische indicatoren 
functioneren en de bijbehorende 
teksten zijn juist, goed leesbaar en 
niet beschadigd. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Doormeldfunctie van 
brandmeldingen 

NEN 2654-1, 5.5.2.2 
De alarmmelding (ieder criterium) 
wordt correct ontvangen door het 
ontvangststation voor 
brandmeldingen. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Doormeldfunctie van 
storingen 

NEN 2654-1, 5.5.2.2 
De storingsmelding wordt correct 
ontvangen door het ontvangststation 
voor storingsmeldingen. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Visuele controle  
Handbrandmelders 

NEN 2654-1, 5.5.2.3 
De handbrandmelders zijn goed 
bereikbaar en in het directe zicht. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t.. 

 

Visuele controle  
Automatische 
brandmelders 

NEN 2654-1, 5.5.2.3 
De automatische brandmelders 
zijn vrij van obstakels en kunnen 
naar behoren functioneren en niet 
beschadigd zijn. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Veranderingen 
gebruik e.d. 

NEN 2654-1, 5.5.2.3 
Er hebben geen veranderingen 
plaatsgevonden in het gebruik van 
ruimten, de inrichting, de 
bouwkundige constructie en het 
ventilatiesysteem die de goede 
werking van de 
brandmeldinstallatie kunnen 
beïnvloeden. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t.. 

 

Alarmorganisatie 
 
 

 

NEN 2654-1, 5.5.2.3 
De huidige voorzieningen voldoen 
aan de alarmorganisatie. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Alarmfunctie NEN 2654-1, 5.5.2.3 
De alarmfunctie van iedere 
brandmeldcentrale functioneert 
goed. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 
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Uitschakelfunctie NEN 2654-1, 5.5.2.3 
De uitschakelfunctie van iedere 
brandmeldcentrale functioneert 
goed. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Logboek 
documenten 

NEN 2654-1, 5.5.2.3 
Alle vereiste gegevens zijn in het 
logboek aanwezig en stemmen 
overeen met de werkelijke situatie. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Reiniging NEN 2654-1, 5.5.4 
Alle apparatuur is overeenkomstig 
de voorschriften van de 
leverancier uitwendig gereinigd. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Logboek NEN 2654-1, 5.5.6 
De controle is vastgelegd in het 
logboek en bij afwijkingen zijn 
maatregelen getroffen om deze op 
te herstellen. 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ N.v.t. 

 

Aanvullende opmerkingen en actiepunten: 
 
 
 
 
 
 

 
Ondergetekende verklaart dat de brandmeldinstallatie is gecontroleerd. 
Dit rapport wordt gearchiveerd in het logboek. 

☐ Naam beheerder: 

 

 

Datum: 
 

Handtekening: 
 
 

☐ Naam bedrijf: 

Persoon: 
 
Functie: 

 

Datum: 
 

Handtekening: 
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