
Vuurkorven en fakkels

EVENEMENTEN

Bent u van plan om een vuurkorf of fakkels te gebruiken  om uw activiteit/evenement van sfeer 
en warmte te voorzien? Voer dit veilig uit.

Brand
 • Gebruik bij het aansteken geen brandbare vloeistoffen. Deze vloeistoffen maken een brand onbeheersbaar.
 • Plaats bij voorkeur een draagbaar blusmiddel bij de vuurkorf of fakkels.  
  Een emmer met zand is ook een prima oplossing om te doven.
 • De maximale afmeting voor een vuurkorf is ongeveer 60cm x 60cm. 
  Is deze groter, dan spreken we van een open vuur. Hiervoor zijn aanvullende beheersmaatregelen nodig.
 
Tenten en bouwwerken
Het is niet toegestaan om vuurkorven en fakkels in een tent te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezond-
heid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.
Omgeving
 • Zorg dat de vuurkorf op veilige afstand van andere objecten staat. De afstand van 5 meter is een goede richtlijn.
 • Zorg dat de fakkel op veilige afstand van ander objecten staat. De afstand van 2 meter is een goede richtlijn.
 • Bedenk bij harde wind dat  open vuur altijd een gevaar voor de omgeving vormt. Vuur kan zich vliegend  
  verplaatsen en bijvoorbeeld rieten daken in gevaar brengen. Bij harde wind en extreme droogte geen v 
  uurkorf of fakkel ontsteken.

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 
waarborgen. 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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