Dienst Vrije Tijd – evenementen
RICHTLIJNEN BRANDWEER TENTEN GROTER DAN 50 m² (PUBLIEK TOEGANKELIJK)

Inplanting, opstelling en toegangswegen:


De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken
waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:
- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van
60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen
met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar
te blijven via de openbare weg.



De rijweg van de openbare weg dient over een breedte van ten minste 4 meter vrij te blijven.
Dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 meter.



Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.



Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20
m. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen.



Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand
van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

Blusmiddelen:


In de tent moet één bluseenheid per 150 m² of deel van 150 m² voorzien worden, met een
minimum van twee toestellen.



Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit
moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid.
Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen
worden.



Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze dekens wordt op een
goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de
directe omgeving van de vuren gehangen worden.



In functie van de risico’s kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen
eisen.

Brandstoffen:


De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.



Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen op een
veilige manier opgesteld te worden buiten de tent, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd
zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel
mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats dient afgesloten te worden voor het
publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot
bereikbaar te zijn door de brandweer.



Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels
van goed vakmanschap.



Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de
verwarmingstoestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van
een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen
toegestaan.



Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

Elektrische installaties:


De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop
de standhouders kunnen aansluiten.



De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende
reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.



De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, dient over een positief
verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet zijn
opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn
dan 5 jaar.

Gasrecipiënten


1 snelblusser van het type poeder (minimaal 6 kg) dient in de onmiddellijke nabijheid van het
recipiënt voorhanden te zijn.



Koppelslangen tussen gasrecipiënt en verbruikstoestel (ontspannen gas) hebben een oranje
kleur, zijn maximaal 2 m lang en 5 jaar oud.

Koppelslangen tussen gasrecipiënten onderling (niet-ontspannen gas) hebben een zwarte
kleur, zijn maximaal 1 m lang en 5 jaar oud.
Koppelslangen mogen onderling niet in serie worden verbonden.

Uitgangen


Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig
persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m² netto oppervlakte.
De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.



Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen aanwezig
zijn, bij voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er minimum 3
uitgangen aanwezig zijn, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen
schijf van 500 personen.



De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de
normale vloerpas.



De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de voorgeschreven
pictogrammen, terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke
pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een veiligheidsverlichting.



Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dicht gevlochten zijn.

Plaatsingsvoorschriften


Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd
conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent dient gebruikt te worden conform aan de
richtlijnen van de plaatser van de tent.



Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten.

