Wie is verantwoordelijk?
In het huurcontract is geregeld wie moet zorgen voor het onderhoud van de toestellen.
Als uw woning uw eigendom is, dan bent u zelf verantwoordelijk.
Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?
Als iemand koolmonoxidevergiftiging heeft gekregen, schakel het toestel dan direct uit
en zet de ramen en deuren open. Ga snel naar buiten. Waarschuw de brandweer en de
dokter.

Meer informatie?
Bij vragen over koolmonoxide en uw gezondheid kunt u terecht bij de afdeling
Leefomgeving van de GGD, telefoon 070 - 353 7182.
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Koolmonoxide is een erg gevaarlijk gas. Het is niet te zien of te ruiken. Elk jaar worden
mensen ziek door koolmonoxidevergiftiging. Sommigen overlijden er zelfs aan.
Wanneer komt koolmonoxide vrij?
Als een verbrandingstoestel zoals een geiser, gasfornuis, gaskachel of cv-ketel slecht
werkt, dan kan koolmonoxide vrijkomen. Vooral als er geen afvoer naar buiten is en als
er niet genoeg frisse lucht is.

Gezondheidsklachten
Van een beetje koolmonoxide in huis kunt u hoofdpijn krijgen en misselijk of moe
worden. Als er meer koolmonoxide in huis is, kan dat leiden tot bewusteloosheid en dat
kan zelfs dodelijk aflopen.

Wat kunt u doen?
1) Jaarlijks onderhoud
Laat gastoestellen elk jaar controleren door een
erkend installatiebedrijf. Laat schoorstenen ieder
jaar vegen.

2) Let op de vlammen
Als de vlammen geel of oranje zijn (in plaats van
blauw) laat het toestel dan direct controleren door
een erkend installatiebedrijf.

3) Frisse lucht in huis
Ventileer uw huis 24 uur per dag door de roosters
open te zetten of de ramen op een kier. Houd de
roosters schoon.

4) Laat een afvoer aanbrengen
Vaak hebben geisers geen afvoer naar buiten.
Bekijk dan of u een ander toestel of een afvoer
kunt laten plaatsen.

5) Plaats een koolmonoxidemelder
Als u een open verbrandingstoestel hebt, plaats
dan een koolmonoxidemelder. Deze is te koop bij
doe-het-zelfzaken.

