
Ontruimingsplattegronden

Informatieblad

2022



CCB Samengevat

3

• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.

• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E), 

bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.

• Wij verzorgen opleiding & advies aan ongeveer 450 bedrijven en 5.000 cursisten op jaarbasis.

• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.

• In 2021 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,5 als cijfer. 

• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIBHV en Rode Kruis.

• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!



Maatwerk

Er zijn zoveel verschillende soorten organisaties met verschillende wensen, situaties en risico’s 
dat soms een standaard dienst niet past. Dan is het goed te weten dat wij al meer dan 15 jaar 
specialist zijn in het leveren van maatwerk!

Voorbeelden van maatwerk zijn:
• Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die de werkprocessen goed onder de loep 

neemt.
• Een BHV-plan afgestemd op de risico’s en andere (maatgevende) factoren binnen een 

organisatie.
• Opleidingen afgestemd op de risico’s en procedures van het bedrijf.
• Oefeningen waarbij scenario’s gehanteerd worden die daadwerkelijk kunnen gebeuren.

Als wij een maatwerk traject ingaan hanteren we de volgende werkwijze:
1. Inventarisatie van organisatie, activiteiten, risico’s en bestaande procedures.
2. Maatwerk ontwikkelen en opleveren aan opdrachtgever.
3. Uitvoering en implementatie. Wij kunnen dit ondersteunen door middel van training en 

voorlichting.
4. Evaluatie. Wij meten altijd na afloop of het opgeleverde voldoet aan de wensen en 

verwachtingen. Als er verbeterpunten zijn dan gaan we daarmee aan de slag.

Informeer eens naar de mogelijkheden van maatwerk. Dit hoeft niet duurder te zijn dan een 
standaard dienst!

4



Ontruimingsplattegronden

5

Samenvatting:

Ontruimingsplattegronden op maat gemaakt door een professioneel CAD-tekenaar

Indeling conform de landelijk geldende NEN-1414 norm

Afspraak op korte termijn, levering conceptplattegronden binnen 2 weken

Levering in handige aluminium kliklijsten (A3) en als digitaal bestand

Zowel in Nederlands als in het Engels mogelijk



Kenmerken

Inleiding
In het Bouwbesluit staat dat een 
ontruimingsplan verplicht is, indien een 
brandmeldinstallatie verplicht is voor een 
gebouw. In een ontruimingsplan horen 
ontruimingsplattegronden te zitten en ze 
moeten in het gebouw hangen. Wij stellen 
de plattegronden op conform de landelijk 
geldende NEN-1414 norm. Hiermee heb je 
de garantie dat de plattegronden voldoen 
aan wettelijke eisen. 

Inhoud
Onze ontruimingsplattegronden zijn 
duidelijke en overzichtelijke 
plattegrondtekeningen in A3-formaat. Deze 
dienen als hulpmiddel voor de ontvluchting 
van het gebouw en bij de bestrijding van 
calamiteiten. De ontruimingsplattegronden 
kunnen zowel in het Nederlands als in het 
Engels worden opgesteld. 
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Kenmerken

Planning en werkwijze
Opdracht: verzamelen van (bouwkundige) tekeningen, bedrijfsbezoek door adviseur. 
Week 1: opstellen van plattegronden van het gebouw per verdieping door CAD-tekenaar.
Week 2: levering concept ontruimingsplattegronden (digitaal).
Week 3: doorgeven eventuele correcties / aanpassingen door opdrachtgever.
Week 4: levering definitief ontruimingsplattegronden in A3-kliklijst.

Op verzoek kunnen we ook spoedopdrachten uitvoeren. Neem daarvoor contact met ons op.

Tabletop plattegrond (optioneel)
Op basis van de ontruimingsplattegronden kunnen we een grote plattegrond van het gebouw printen en lamineren op A0-formaat. 
Zo’n plattegrond wordt gebruikt om bijvoorbeeld een ontruiming van het gebouw te oefenen met de BHV’ers (tabletop oefening). Dit
is een ontruimingsoefening op papier en dient vooral om inzicht te geven aan de BHV’ers over hun eigen procedures.

De tabletop plattegrond wordt door onze CAD-tekenaar samengesteld en wordt op A0-formaat in kleur afgedrukt en gelamineerd 
zodat deze voor opleiding en oefening gebruikt kan worden.

Prijs: € 130 per tabletop plattegrond.
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Kosten

Onze prijzen zijn gebaseerd op het aantal te plaatsen plattegronden. Dit is afhankelijk van het aantal brandhaspels in een gebouw.

Inclusief:
Levering in aluminium kliklijst A3-formaat in kleur
Levering digitale bestanden (PDF en Autocad
Garantie dat plattegronden voldoen aan landelijke eisen

Exclusief:
Ophangen/monteren van de plattegronden

Voorwaarde:
Opdrachtgever zorgt voor actuele (bouwkundige)tekeningen van het gebouw, bij voorkeur met nooduitgangen, blusmiddelen en andere 
veiligheidsmiddelen erop vermeld.

Wij hanteren studievoorwaarden, klik hier. We hebben een privacy policy, klik hier 

Omschrijving Aantal Tarief Bedrag

1 plattegrond 1 € 261 € 261

2 plattegronden 2 € 157 € 314

3-4 plattegronden 4 € 147 € 585

5-6 plattegronden 6 € 131 € 786

7-10 plattegronden 10 € 115 € 1.150

11-20 plattegronden 20 € 99 € 1.980

21-30 plattegronden 30 € 94 € 2.820

31-40 plattegronden 40 € 89 € 3.560

Optioneel: opstellen A0-plattegrond voor oefening BHV 1 € 136 € 136

https://www.123formbuilder.com/form-4523446/offerte-aanvraag-ontruimingsplattegronden
https://ccb-groep.nl/studievoorwaarden
https://ccb-groep.nl/privacypolicy


Contact

020 – 528 6889

opleidingen@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn
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