
Voorkomen is beter dan bestrijden. Maar gaat het

toch mis, dan kan je vanzelfsprekend op ons rekenen.

brandweer- en ziekenwagendienst

HULPVERLENINGSZONE OOST

V.U. Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) - Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent



Hulpverleningszone Oost is een netwerk van brandweerposten en diensten die er

samen alles aan doen om menselijke, materiële en maatschappelijke schade te

voorkomen of minstens te beperken. Onze brandweer- en ziekenwagendiensten

staan dag en nacht paraat om in te grijpen wanneer onze burgers, bedrijven en

instellingen in nood verkeren.

WIE ZIJN WIJ?



De brandweer doet veel meer dan alleen branden

blussen. Voorlichting en advies over brandveiligheid,

rampenbestrijding, het redden van mensen en

dieren, dringend ziekenvervoer, hulpverlening bij

ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook dat zijn

taken van de brandweer.

WAT DOEN WIJ?

WIE BETAALT?

We helpen je graag, maar het kan niet altijd

gratis. Dit geldt vooral voor zaken als het

reinigen van het wegdek (bijvoorbeeld een

oliespoor of na een ongeval), het uitzetten van

alarmen en wespenverdelging. Ook dringend

ziekenvervoer is niet gratis. Een overzicht van

de tarieven vind je op www.hvzoost.be.



Hoe brandveilig is jouw woning? Welke oorzaken
van brand zijn makkelijk te voorkomen? Meer
tips op www.hvzoost.be.

BRANDVEILIG LEVEN

Plaats voldoende rookmelders. Test en
ontstof ze maandelijks. Waar? Welk type?
Neem zeker een kijkje op onze website.

Voorkom het verspreiden van vuur en verstikkende
rook door het sluiten van je binnendeuren.

Maak een vluchtplan en oefen dit
met het hele gezin.

Toch brand? Vlucht, sluit alle deuren op
je vluchtweg, blijf buiten en bel 112.



Iets voor jou? Op www.ikwordbrandweer.be vind je

meer info over het volledige aanwervingstraject en kan

je je inschrijven voor de geschiktheidsproeven. Meld je

ook aan voor het Vacature Alert om op de hoogte

gehouden te worden van de laatste vacatures, ook in

onze administratieve diensten.

Eerst moet je de federale geschiktheidsproeven afleggen. Breng je deze

proeven tot een goed einde, dan kan je met je Federaal Geschiktheidsattest

(FGA) solliciteren bij de zone van je keuze. Slaag je vervolgens voor de

aanwervingsproeven van de zone en word je aangenomen, dan kan je aan je

brandweeropleiding beginnen.

Een hart voor hulpverlening? Geprikkeld om ook

brandweerman of -vrouw te worden, beroeps of

vrijwilliger? Dat kan, zeker als je bereid bent er de

nodige tijd en energie aan te besteden.

WERKEN BIJ DE BRANDWEER



CONTACT

Dringend hulp nodig? Bel 112 of gebruik de app 112 BE.

Stormschade/wateroverlast? Bel 1722 of gebruik het e-loket www.1722.be.

Minder dringend? Gebruik ons e-loket op www.hvzoost.be.

Of bel naar 016 31 72 70.

Volg ons op Facebook en Instagram. 

@hvzoost


