Activiteiten met kleine Tenten < 25 m2
Organiseert u binnenkort
een evenement? Dan is het
verstandig dat u nadenkt
over de veiligheidsrisico’s.
In deze brochure leest u
hier meer over en vindt
u richtlijnen voor brand
veiligheid bij kleine
evenementen.
U vindt richtlijnen over:
• Algemene Brandveiligheids
voorschriften bij evenementen
• Vuurkorven en fakkels
• Bakken en frituren
• Activiteiten met kleine tenten < 25m2
• Grote tenten > 25m2
• Braderieën, rommelmarkten
en marktkramen
• Straatbarbecues
• Optochten

Besluit brandveilig gebruik
en basishulpverlening
overige plaatsen
De 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.
U vindt de BGBOP hier.
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Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan,
worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes
buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent
hebben wij richtlijnen voor u opgesteld. Deze zijn van toepassing op
een kleine tent oppervlakte (< 25m2). Voor tenten met grotere
oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig.
Richtlijnen voor het gebruik van kleine
(party)tenten;

1. Voorkom brand(gevaar)
•	Plaats verwarmingstoestellen zodanig dat er
geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
•	Zorg dat de aankleding/versiering geen
brandgevaar met zich meebrengt.
•	Zorg dat in de tent voldoende, geschikte
blusmiddelen (inhoud van tenminste 6
kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn.
•	Plaats of hang blusmiddelen op een zichtbare
plaats. Een blusmiddel is betrouwbaar op een
goede werking als deze eenmaal per 2 jaar is
onderhouden.

•	Zorg dat kabels en snoeren onbeschadigd
zijn en juist zijn aangesloten met een
deugdelijke stekker.
•	Rol haspels volledig uit. Dit voorkomt
oververhitting.

2. Zorg voor veilige vluchtwegen
•	De inrichting (meubilair, versiering, etc.)
mag het vluchten niet belemmeren.
• Zorg dat er niet teveel personen worden
toegelaten in de tent. Het advies is maximaal
2 personen per m2.
• Zorg bij voorkeur voor twee uitgangen.

