Handboek Brandbeveiliging
Het handboek dat álle regels, normen en voorschriften op het gebied van brandbeveiliging
toegankelijk en inzichtelijk maakt!
Inzicht en overzicht
Het Handboek Brandbeveiliging maakt de complexe materie van toepassing en handhaving van de
regelgeving rondom brandveiligheid, voor alle betrokken partijen inzichtelijk. Het Handboek
Brandbeveiliging reikt ‘tools’ aan om een brandbeveiligingsplan voor een object uit te werken.
De belangrijke voordelen van het Handboek Brandbeveiliging:
•
•
•
•
•
•

een volledig overzicht en praktische interpretatie van alle relevante regelgeving;
unieke verwijsfuncties en dwarsverbanden binnen de regels;
alle kennis gebundeld, zowel technisch als juridisch;
voorkomt twijfel en veel voorkomende fouten;
blijvend up-to-date overzicht van alle regelgeving en voorschriften;
direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie is het Handboek Brandbeveiliging belangrijk?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gecertificeerde brandbeveiligingsbedrijven
Aannemers en installateurs
Architecten, ingenieurs- en adviesbureaus
Inspectie-instellingen
Gemeentelijke brandweren
Milieudiensten
Opleidingsinstituten en hun cursisten
Verzekeringstechnici
Gebruikers en beheerders van gebouwen
Leveranciers van componenten etc.
Ministeries en brancheorganisaties

Losbladig opbouwwerk
Het Handboek Brandbeveiliging kent een flexibele opzet. Bij bestelling ontvangt u het hoofdwerk,
bestaande uit negen ringbanden plus de bijbehorende cd-rom. Hiermee kunt u direct aan de slag.
Op de cd-rom treft u de complete tekstdatabase van het handboek aan. Bovendien is de cd-rom
verrijkt met relevante filmpjes en simulaties die de inhoud van het handboek tot in detail
verduidelijken. De komende jaren ontvangt u vervolgens vijf maal per jaar een aanvulling met een
omvang van ongeveer 140 pagina’s per aflevering en eenmaal per jaar een bijgewerkte cd-rom.
Het hoofdwerk kost € 350,- (excl. BTW en verzendkosten). Als u het hoofdwerk bestelt, bent u
automatisch geabonneerd op de aanvullingen en de jaarlijkse cd-rom. De aanvullingen kosten
€ 1,54 per pagina en de cd-rom kost € 152,- (excl. BTW en verzendkosten). Abonnementen gelden
voor minimaal één jaar.
Meer informatie, vragen of een abonnement afsluiten?
Neemt u contact op met
BIM Media
(070) 30 46 777

https://www.bimmedia.nl/handboek-brandbeveiliging.html

