
 

 

1. Wat kan ik de Aedes-app Brandveiligheid? 

De Aedes-app Brandveiligheid is een handig gratis hulpmiddel voor woningcorporaties om gebouwen 

waar (veel) huurders langer zelfstandig thuis wonen snel te inspecteren op brandveiligheid en 

vluchtwegen. Aedes heeft de app samen met de Brandweer al bij diverse corporaties getest. 

 

2. Wat check ik met de Aedes-app Brandveiligheid? 

Met de app checkt u uw woongebouw op deze thema’s: 

 Brand- en rookwerendheid 

 Vluchtwegen 

 Beheer en onderhoud 

 Blusmiddelen en brandweerinzet 

 Zelfredzaamheid 

 Bewustwording bewoners 

 

3. Toets ik met de Aedes-app ook de bouwkundige brandveiligheid? 

Met de app krijgt u snel inzicht in belangrijke veiligheidsrisico’s bij het gebruik van een woongebouw. 

De inspectie is uiteraard niet uitputtend. Bijvoorbeeld ‘compartimentering’ en   ‘brandwerendheid’ zijn 

geen onderdeel van de toetsing. We gaan ervan uit dat de bouwkundige brandveiligheid van het 

gebouw voldoet aan het Bouwbesluit bestaande bouw. Deze beoordeling kunt u het beste met 

dossierstudie of door een specialist bouwkundige brandveiligheid laten uitvoeren. 

 

4. Hoeveel tijd kost een inspectie met de Aedes-app Brandveiligheid? 

Ieder pand is verschillend en ook brandveiligheidssituaties lopen uiteen. Een eerste inspectie duurt 

vaak wat langer, maar meestal niet langer dan een half uur. Daarna verloopt het helemaal vlot; alles 

wat u eerder heeft ingevuld, hoeft u niet opnieuw in te vullen. Overigens kunt u er ook altijd voor 

kiezen om bij een inspectie een beperkt aantal thema’s te checken. 

 

5. Kan iedereen werken met de Aedes-app Brandveiligheid? 

De Aedes-app stelt geen bijzondere eisen aan de deskundigheid van de gebruiker. Wel is het handig 

dat de gebruiker van de app bekend is met het gebouw en basiskennis heeft van brandveiligheid. De 

app is een nuttig hulpmiddel voor gebouwbeheerders en betrokkenen bij onderhoud. Mocht u behoefte 

hebben aan extra instructies, dan kunt u zich aanmelden voor het interactieve instructiewebinar op 21 

februari 2019 van 10.00 – 11.00 uur. 

 

6. Wat is het resultaat van een inspectie met de Aedes-app Brandveiligheid? 

Het resultaat van uw toetsing met de Aedes-app wordt zichtbaar in een rapport dat vermeldt: 

 op welke thema’s het gebouw niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012 

 welke aanvullende mogelijkheden er zijn om de brandveiligheid van het gebouw te verbeteren  

Dit rapport ondersteunt uw risico gestuurde aanpak van brandveiligheid. U besluit zelf hoe u aan de 

slag gaat met de toetsingsrapportage.  

 

7. Is er ook een dashboard? 

Ja, op de (beveiligde) website geeft een dashboard direct inzage in uw brandveiligheid. Zowel als 

totaalbeeld over uw bezit als op de brandveiligheidsthema's. Bovendien is uw top 5 met vastgestelde 
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strijdigheden en verbeterpunten direct zichtbaar. 

 

8. Is er verschil tussen gebruik op telefoon of tablet? 

De Aedes-app Brandveiligheid kunt u zowel op uw telefoon als tablet gebruiken om met de checklist 

‘brandveiligheid langer thuis’ te werken, foto’s te nemen en toe te voegen en rapportages te maken. 

Naast deze nieuwe app werkt Aedes samen met Go2Sure aan een andere uitgebreidere variant waarin 

u ook met tekeningen kunt werken. Naar verwachting is deze app medio 2019 beschikbaar voor 

Aedes-leden.  

 

9. Waar kan ik de Aedes-app Brandveiligheid downloaden? 

De Aedes-app Brandveiligheid is gratis voor leden van Aedes. U kunt de app aanvragen via het digitale 

aanvraagformulier. Tijdens werkdagen ontvangt u binnen 24 uur van Go2Sure instructies en 

inloggegevens waarna u direct met de app aan de slag kunt.  

 

10. Kunnen mijn collega’s ook gebruik maken van de Aedes-app Brandveiligheid? 

Natuurlijk kunnen uw collega’s ook met de app aan de slag. Zij kunnen de app op dezelfde manier 

aanvragen via het digitale aanvraagformulier. De met de app verzamelde gegevens van u en uw 

collega’s worden gebundeld op het dashboard van uw corporatie. 

 

11. Waarom biedt Aedes deze app gratis aan? 

De Aedes-app is gratis voor leden van Aedes en ondersteunt woningcorporaties bij risico gestuurd 

brandveiligheidsbeleid. Aedes monitort het gebruik van de app door woningcorporaties. De verkregen 

inzichten dragen bij aan verhoogd veiligheidsbewustzijn binnen de sector. 

 

12. Zijn de verkregen data veilig? 

Uw data wordt veilig op servers in Nederland opgeslagen, data en dataverkeer wordt versleuteld, de 

OWASP voor databeveiliging wordt bijgehouden en het datacentrum is alleen via beveiligde toegang 

toegankelijk. 

 

13. Wie is eigenaar van mijn data? 

U blijft altijd eigenaar van uw eigen data. 

 

14. Ik heb een inhoudelijke vraag over de Aedes-app Brandveiligheid 

Is uw vraag nog niet beantwoord? Of heeft u nuttige suggesties en aanbevelingen voor de checklist? 

Dan horen we dat graag. Stuur een mail naar Rogier Goes, dan reageren we snel: r.goes@aedes.nl. 

 

15. Ik heb hulp nodig bij het werken met de software 

We hebben er alles aan gedaan om het aanmelden voor de Aedes-app Brandveiligheid en het gebruik 

ervan zo eenvoudig mogelijk te maken. Komt u er toch niet uit, of wilt u melding maken van een 

storing: neem contact op met de online Helpdesk: info@go2chepp.nl. 

 

 

 

  

https://evenementen.aedes.nl/aanvraagformulier-aedes-app-brandveiligheid
https://evenementen.aedes.nl/aanvraagformulier-aedes-app-brandveiligheid
https://evenementen.aedes.nl/aanvraagformulier-aedes-app-brandveiligheid
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Informatie over software ontwikkelaar Go2Sure 

Voor de inspecties met de checklist Brandveiligheid maken we gebruik van software van Go2Sure. 

Aedes en Go2Sure hebben hiervoor een licentieovereenkomst afgesloten.  

 

Wie is Go2Sure B.V.? 

Aedes heeft de Aedes brandveiligheid-app laten ontwikkelen door Go2Sure op basis van de bestaande 

inspectie app CHEPP van Go2Sure.  

 

Wat is CHEPP? 

Aedes heeft samen met brandveiligheidsdeskundigen en corporaties de checklist ‘brandveiligheid 

langer thuis’ opgesteld en getoetst. De Aedes-App Brandveiligheid maakt gebruik van de check-app 

met de naam CHEPP. Aedes vereniging van woningcorporaties stelt deze brandveiligheids-app gratis 

ter beschikking aan de leden. 

 

Wat kan CHEPP nog meer? 

CHEPP biedt extra mogelijkheden. Aedes speelt daar geen rol bij overigens. Wilt u meer mogelijkheden 

van de app benutten zoals online gebouwdossiers, andere checklists, werken vanuit tekening, 

risicomanagement of bouwregelgeving? Kijk dan op de website www.go2chepp.nl. 

 

Kan ik een suggestie doen voor CHEPP? 

Go2Sure staat altijd open voor suggesties om haar softwareproducten goed aan te laten sluiten op de 

dagelijkse praktijk van haar gebruikers. Neem daarom zeker contact op: info@go2sure.nl. 

 

 
 

http://www.go2chepp.nl/

