Brand
veiligheid
tijdens
evene
menten
HOE BRANDVEILIG
IS JOUW EVENEMENT?

Kennemerland

Zorg voor voldoende
zichtbare en
goedgekeurde
blustoestellen.

Voorbereiden
op brandveilig
heidseisen
Een evenement moet niet alleen
leuk zijn, maar ook veilig. In deze
folder vind u tips voor het brandveilig
gebruik van evenementen. U bent als
organisator verantwoordelijk voor alles
wat voortvloeit uit de organisatie van
een evenement. Ook tijdens de op- en
afbouw dient men rekening te houden
met o.a. de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten, bluswatervoorziening en
voldoende blusmiddelen.
Voor landelijke regels voor brandveilig
gebruik op evenementen wijzen wij
u op de AMvB brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen.

Gebruik een
onbeschadigd
verlengsnoer en
leg dat zo neer dat
niemand er over
kan struikelen.

Versieringen boven
de openbare weg
moeten hoger
hangen dan 4,2
meter.

Feestver
sieringen
Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Doe de brandproef! Buiten op
een veilige plaats.
• Neem een stukje van het materiaal
• Houd het vijf seconden in een vlam
• Houd het monster daarbij vast met
bijvoorbeeld een metalen tang
• Neem de vlam weg na vijf seconden

Het materiaal is brandveilig als:
• Er geen druppels vrijkomen
• Er geen roetvlokken vrijkomen
• Het niet meer dan 15 seconden
na vlamt en 60 seconden nagloeit
(437)

Gasflessen
en druk
regelaars
Plaats gasflessen niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron,
zoals een open vuur of kachel. Laat
het vullen van gasflessen over aan
erkende gasvulstations. De gebruiksduur staat aangegeven op de fles
(10 of 15 jaar). Gasslangen moeten
periodiek vakkundig gecontroleerd
worden. Bij verkleuring, vervorming,
beschadiging of tekenen van poreusheid moet u de slang direct vervangen. Bij twijfel de slang vervangen!
De gasdrukregelaar zorgt voor een
constante en juiste werkdruk voor
de aangesloten apparatuur. Dit
is belangrijk omdat de druk in de
gasfles vele malen hoger is dan de
benodigde werkdruk. Wij raden u
aan een gasdrukregelaar om de vijf
jaar te vervangen.

Contact
Meer informatie over evenementen
kunt u vinden op:
www.brandweer.nl/kennemerland
Heeft u een vraag over evenementen?
Email: Brandpreventie@vrk.nl
Telefoon: 023 – 567 40 02

10 brand

veiligheidstips
1

Zorg voor voldoende ruimte voor brandweervoertuigen:
minstens 3,5 meter doorrijbreedte en 4,2 meter doorrijhoogte.

2

Houd rond brandkranen voldoende ruimte vrij.

3

Zet containers en dergelijke minimaal 10 meter van gevels vandaan.
Bij bijzondere gebouwen van cultuurhistorische waarde geldt een afstand van 15 meter.

4

Houd aansluitingen voor droge blusleidingen vrij.

5

Zorg ervoor dat de toegang tot aangrenzende gebouwen en percelen niet geblokkeerd wordt.

6

Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij zijn en de doorgang mag op geen enkele wijze
belemmerd worden.

7

Gebruik alleen goedgekeurde verlichting met het KEMA keurmerk.

8

Rol kabelhaspels helemaal uit en koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.

9

De afstand van een tent en een ander bouwwerk is minimaal 5 meter.

10

Nood- en transparantverlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn en moet branden indien er
personen aanwezig zijn.

www.brandweerkennemerland.nl

