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14 daagse van de Veiligheid focust op veilig opladen van elektrische stepof fietsbatterijen
De FOD Binnenlandse Zaken, Bebat, Netwerk Brandweer, Rezonwal en Brandweer Brussel slaan ook dit jaar de
handen in elkaar om een boodschap rond brandveilig leven te verspreiden tijdens de ‘14-daagse van de
Veiligheid’. Naast verschillende andere brandpreventietips, werden tips voor het veilig opladen van elektrische
step- of fietsbatterijen toegevoegd aan de website www.speelnietmetvuur.be.

Je elektrische step of fiets fout opladen kan brand veroorzaken
Voor jou voelt het opladen van je elektrische fiets of step waarschijnlijk als de normaalste zaak ter wereld. Maar
als het fout gebeurt, kan het ook heel wat schade aanrichten. De batterij van je elektrische step of fiets en hun
bijhorende opladers en kabels kunnen immers vuur vatten en voor een brand zorgen. Gelukkig zijn er manieren
om dit te voorkomen.

Dit zijn de drie basistips om brandgevaar te voorkomen
1. Laad enkel op in een ruimte met een rookmelder en blijf in de buurt.
2. Batterij volledig opgeladen? Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Batterij beschadigd, defect of niet meer in gebruik? Bewaar ze op een veilige plaats en breng ze zo snel
mogelijk naar het recyclagepark of je fietshandelaar.
Hou het veilig. Volg daarvoor deze bijkomende tips:
• Elke batterij is anders. Lees daarom de handleiding van je apparaat zorgvuldig na
• Laad de batterij na elk langer gebruik en minstens één keer per maand op
• Gebruik alleen de originele oplader en bijhorende batterij
• De batterij bewaren en opladen doe je best op de juiste plek: een droge, niet te warme en niet te koude
omgeving
• Laat de batterij eerst even op temperatuur komen als ze te heet of te koud is alvorens ze op te laden
• Leg niets op de batterij tijdens het laden om oververhitting te voorkomen
• Beperk het brandbaar materiaal in de buurt van de elektrische fiets of step, zeker tijdens het laden
• Laad je batterij niet op in je vluchtweg naar buiten, bijvoorbeeld de traphal of de gang
• Voorkom beschadiging aan de batterij. Verwijder ze daarom indien mogelijk van je fiets of step tijdens het
transport met de auto
• Controleer regelmatig of je batterij niet beschadigd is en laat deze zeker na een zware val nakijken door de fietsof stephandelaar
• Herstel nooit zelf de batterij maar laat dit aan een expert over.
De 14-daagse van de Veiligheid' loopt van 15 september tot 2 oktober. Ontdek deze en andere tips over brandpreventie
op www.speelnietmetvuur.be.

www.civieleveiligheid.be
Wenst u niet langer persberichten te ontvangen over het thema civiele veiligheid (brandweer, noodcentrales, civiele bescherming) en
dat we uw gegevens verwijderen? Mail dan naar com.scv@ibz.fgov.be met “uitschrijven” in het onderwerp.
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