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Checklist veilig huren (scouting) gebouwen 

 
 

Deze checklist is specifiek bedoeld om van tevoren bij het bezichtigen van een te huren 
(scouting)gebouw te letten op veiligheid en ARBO- eisen, opdat je met je groep in een veilige omgeving 
kunt kamperen en overnachten en om een zo prettig mogelijk verblijf te realiseren zonder vervelende 
incidenten.  
Bij twijfel of iets aan de ARBO- eisen voldoet, overleg dan met andere leidingleden of neem contact op 
met de ARBO- coördinator of de onderhoudsman van de Buys Ballotgroep. Maak als het kan een foto.  
Maak indien nodig afspraken met de verhuurder over aanpassingen en of gebruik met betrekking tot 
ARBO en veiligheid e.d. Check ook als je aankomt de aanpassingen en of er tussentijds geen wijzigingen 
zijn aangebracht. 
 
 

Gebouw algemeen  Ja Nee NVT
Alarmkaarten aanwezig: naast 112 ook vermelding van huis, tandarts e.d.    
Vluchtroutekaart aanwezig    
Brandmelders of  installatie aanwezig en werkend (bediening)    
Alarm installatie aanwezig en werkend (bediening)    
Noodverlichting aanwezig en niet afgedekt o.i.d.     
Nooduitgangen aangegeven en vrije doorgang, ook aan de buitenzijde    
Brandblussers e.d. aanwezig en goed bereikbaar    
EHBO koffer aanwezig en compleet        Anders zelf meenemen    
Beschikt de verhuurder over een geldige gebruikersvergunning    
Geen gasflessen, ook geen lege in het gebouw behalve als die op een kachel of 
kooktoestel zijn aangesloten  

   

Telefoon aanwezig en werkend om in geval van calamiteiten te kunnen 
telefoneren. Of goed bereik met een mobiele telefoon. 

   

Wandcontactdozen (stopcontact) deugdelijk en vast op de muur    
Verwarmingskachels en rookgasafvoer deugdelijk (bediening) en wanneer voor 
het laatst gecontroleerd 

   

Verlichting geeft voldoende licht, geen knipperende TL lampen e.d.    
Voldoende ventilatiemogelijkheid aanwezig (openslaande ramen, roosters )     
Alle deuren en ramen goed en deugdelijk afsluitbaar    
Voldoende kapstokken en veilige afgeronde haken (dus geen spijkers)    
Alles schoon, hygiënisch (denk ook aan ongedierte)     

Keuken, Douche en Toilet 
   

In de keuken een blusdeken aanwezig    
Alle wandcontactdozen van randaarde voorzien    
Rubberslang waarmee het kooktoestel is aangesloten deugdelijk /niet poreus    
Het warmwatertoestel / de geiser en de rookgasafvoer deugdelijk en wanneer 
voor het laatst gecontroleerd 

   

De toiletten en doucheruimtes schoon en is er voldoende ventilatie    

Buiten het gebouw 
   

Buitenverlichting aanwezig (let op bediening)    
Goede en afsluitbare afvalcontainers waar je afval in kwijt kan    
Geen obstakels op of kuilen in looppaden    

 
Bij "deugdelijkheid" wordt bijvoorbeeld bedoeld: Zit een stopcontact vast op de muur en is deze niet 
beschadigd. Is de rookgasafvoer van de geiser, kachel of centrale verwarmingsketel goed vastgezet en 
zodanig gemonteerd dat er geen rookgassen (koolmonoxide) naar binnen kunnen komen. En of 
noodverlichting continue brandt (geen knipperende lampen). 
 
Naam Scoutinggroep:  …………………………………….  Plaats  ………………………………. 
 
Naam leidinglid Buys Ballot:  ……………………………..  Datum:  ……………………………… 


