BIJLAGE 7: BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze deel ik u mede dat er dezerzijds geen bezwaar is tegen uw standplaats mits voldaan wordt
aan de onderstaande voorwaarden:
1. Bij het plaatsen uw standplaats dient u rekening te houden met het kunnen passeren van
brandweermaterieel (minimale doorrijdbreedte 3,50 meter, hoogte 4,20 meter);
2. Het is verboden uw standplaats op zodanige wijze te plaatsen dat de Brandweer in het
onmiddellijk gebruik van de brandkranen wordt belemmerd;
3. Uw standplaats dient ten minste 3 meter van gevels met ramen en/of deuropeningen en ten
minste 20 meter van garages of tankstations zijn geplaatst;
4. Onder eventuele aanwezige luifels of markiezen mag niet gebakken en/of gebraden worden;
5. Indien voor het bakken en/of branden gebruik wordt gemaakt van een gaskomfoor dan moet dit
gaskomfoor brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht
geleidende ondergrond;
6. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen
of over kan struikelen;
7. In of nabij uw standplaats mag voor bewaring van butaan of propaan, ten hoogste twee flessen,
elk met een inhoud van 26,2 liter waterinhoud, aanwezig zijn;
8. Op elke eventueel te gebruiken gasfles (butaan- of propaangas met een waterinhoud van ten
hoogste 26,2 liter) moet een drukregelaar zijn aangebracht die door middel van een
goedgekeurde propaanbestendige slang (volgens NEN 5654) aan het gaskomfoor of de
gasapparatuur is verbonden;
9. De onder punt 7 genoemde slang moet over de volle lengte van de slang pilaren van de
drukregelaar en het gaskomfoor worden geschoven en aan beide zijden met een slangklem
worden vastgezet;
10. in de directe nabijheid van frituur- en/of bakpannen moeten goed passende metalen deksels,
voorzien van één of meer handgrepen aanwezig zijn om bij het in de brand geraken van de
inhoud, de frituur- en/of bakpannen te kunnen afdekken;
11. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blusmiddel (b.v. een
koolzuursneeuwblusser met een inhoud van ten minste 6 kilogram of een poederblusser met een
inhoud van ten minste 7 kilogram) voor direct gebruik aanwezig zijn;
12. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid,
moeten stipt worden opgevolgd.

Het gebruik van LPG is ten strengste verboden.

