Adviezen voor het plaatsen en in gebruik nemen van een tent, schuur of andere
ruimte (niet bedoeld voor bewoning) ten behoeve van huwelijksfeesten.
A.

Tent/schuur of dergelijke en de omgeving ervan

1.

Zorg dat de constructie van de tent voldoende stabiliteit heeft.

2.

Zorg dat de constructiematerialen van de tent en het tentdoek voldoende brandvertragend zijn.

3.

Nooduitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik van losse voorwerpen) over de volle
breedte te openen zijn en als mogelijk draaien in de richting van de vluchtroute.

4.

Zorg dat de toegangen tot het terrein en de tent worden vrijgehouden van geparkeerde auto’s,
(brom)fietsen en overige obstakels.

5.

Zorg dat de tent voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 30 meter bereikbaar is.

6.

Zorg dat de ligging van de tent met inbegrip van eventuele scheerlijnen enz. zodanig is, dat voldoende
ruimte beschikbaar is (minimaal 3,50 meter) voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de tent naar
de openbare weg.

7.

Zorg dat brandkranen vrij worden gehouden (van bv geparkeerde auto’s) en bereikbaar zijn voor
brandweervoertuigen.

B.

Stoffering en versiering

1.

Indien versiering wordt aangebracht, zorg dan dat tussen de vloer en de versiering minimaal 2,50 meter vrije ruimte overblijft.

2.

Zorg dat versieringen van papier, dennengroen, tempex, plastic, netten of andere brandbare stoffen
vlamdovend zijn.

3.

Zorg dat lopers, matten en dergelijke die in vluchtwegen liggen, vast aan de vloer (grond) zijn bevestigd.

4.

Zorg dat kabels en snoeren die over de vloer lopen met goede plakstrips zijn afgeplakt.

C.

Open vuur en blusmiddelen

1.

Vermijd open vuur in of nabij de tent. Barbecue of bak / braad / kook op veilige afstand of voldoende
afgeschermd, hierbij moet altijd een blusmiddel in de directe nabijheid zijn. Gasslangen en regelaars
moeten gekeurd en veilig zijn.

2.

Verwarmingstoestellen met een open verbrandingskamer waarbij de warme lucht in de tent wordt verspreid (zgn. heteluchtkanonnen), zijn toegestaan mits zij duidelijk zijn afgeschermd.

3.

Zorg voor de aanwezigheid van één of meerdere brandblussers (inhoud 6kg) op een goed zichtbare
en bereikbare plaats (bij voorkeur in de nabijheid van bedienend personeel). De blussers moeten
voorzien zijn van een geldige keuringssticker.

Informatie
Als u nog vragen heeft over brandveiligheid, kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Toezicht en
Handhaving, telefoonnummer 0497-531300.

