Vul deze kaart in om goed voorbereid te zijn
OVER DIT HUISHOUDEN
Hoofdbewoner 1

Tel.nr.

Hoofdbewoner 2

Tel.nr.

Aantal bewoners

waarvan

volwassenen en

kinderen

               Aantal dieren

I N G E V A L V A N N O O D C O N TA C T O P N E M E N M E T
Naam

Relatie

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Telefoonnummer

GEEN SPOED, WEL HULP

Spoedeisende hulp/levensbedreigende situaties     112

Brandweer

Huisarts naam

Politie

Huisarts tel.nr.

Wijkagent naam

Huisartsenpost

Wijkagent tel.nr.

0900 - 8844

Gemeente

Mijn naam is:

In geval van nood is het cruciaal dat belangrijke informatie van en over jouw huishouden snel en makkelijk
te vinden is. Zo kunnen hulpverleners of bekenden snel handelen en als dat nodig is de juiste mensen op
de hoogte brengen.

In geval van nood

In geval van nood waarschuwen: z.o.z.

OVER DEZE KAART

Vul daarom deze kaart in en hang deze in je meterkast of een goed zichtbare plek in je woning. Dan kunnen
hulpverleners de informatie snel vinden. Maak een foto of een kopie van de ingevulde kaart en deel die
met je noodcontactpersonen. Zo weten ook zij wie zij kunnen bereiken als er iets met jou aan de hand is, en
is de informatie toegankelijk voor jou als je zelf niet in je eigen woning kunt. Op de achterkant van de kaart
vul je contactinformatie in van bedrijven die je zelf tijdens of na een noodsituatie wilt kunnen bereiken.
Wil je meer weten over hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties?
Ga naar www.rodekruis.nl.

BELANGRIJKE DIENSTEN
Nationaal Storingsnummer gas en elektriciteit:

0800 - 9009

Bankpassen Meldcentrale voor blokkering bankpas: 0800 - 0313
Bedrijf

Klantnummer

Tel.nr. bij storing

Elektriciteit
Gas			
Water
Internet
Telefoon			

HOOFDBEWONER 1
Bank			
Zorgverzekering
Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverz.

HOOFDBEWONER 2
Bank			
Zorgverzekering
Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverz.

Je hebt alles ingevuld en bent goed voorbereid op noodsituaties!

O V E R I G E I N F O R M AT I E
Belangrijke informatie om te weten over

tel.

naam

CONTAC TPERSOON 2

tel.

Informatie

naam

Naam bewoner

CONTAC TPERSOON 1

Informatie

In geval van nood waarschuwen:

Naam bewoner

