
Braderieën, Paardenmarkten  
en Rommelmarkten

EVENEMENTEN

Om markten in de openlucht in veilige omstandigheden uit te voeren moet u rekening houden 
met een aantal (veiligheids)voorschriften.

Kramen
 • Zorg dat de opstelling van de kramen zodanig is dat, alle in en uitgangen van woningen en/of bedrijven bereikbaar zijn.   
  Let op de uitstekende luifels bij kramen!
 • Zorg dat de aan en afvoerroutes van hulpdiensten bereikbaar blijven
 • Zorg dat de bluswatervoorzieningen en brandkranen worden vrijgehouden en bereikbaar zijn
 • Zie voor het plaatsen van bakkramen en bakwagens het betreffende infoblad 

Veilig vluchten
 • Kabels en snoeren kunnen struikelgevaar vormen. Afplakken voorkomt struikelen, maar ook beschadigingen aan  
  de kabels en snoeren. 
 • Rol kabelhaspels volledig uit om overbelasting te voorkomen
 
Brand
 • Een (beginnende) brand kan worden bestreden met een goedgekeurd en geschikt blusmiddel.  
  De inhoud van een geschikt blusmiddel is minimaal 6 kilogram of 6 liter blusstof.
 • Zorg dat dit blusmiddel in het zicht staat, zodat deze direct voorhanden is.
 • Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet hoort een goed passende en hanteerbare deksel aanwezig te zijn die  
  de beginnende brand volledig kan afdekken Blussen met water is levensgevaarlijk.
 
Gas gebruik
Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier 
gebeurt. Zie voor gasgebruik het infoblad: Gebruik van gas. Let op: bovenstaande voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en 
rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor wordt u verwezen naar hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit van de 
gemeente. Hiervoor dient u een gebruiksmelding en of een vergunning aan te vragen. 
 
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarbor-
gen. Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
Wij wensen u een veilig evenement! 

Contact
Meer weten over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen of over andere brandveiligheidsvoorschriften? 
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html 
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