Tenten kleiner dan 25m2

Om de effecten van het wisselvallige
Nederlandse weer te lijf te gaan, worden
er steeds vaker tenten geplaatst bij

Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party)
tenten
Voorkom brand(gevaar)
•

activiteiten en feestjes buiten. Om op een
veilige manier gebruik te maken van een
tent is dit informatieblad opgesteld. Voor

verstikkingsgevaar ontstaat.
•

tieblad ‘Tenten groter dan 25m2’.

Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar
veroorzaakt en leef de voorschriften van leverancier na.

•

Zorg dat in de tent een geschikt blusmiddel (met een
inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof)

tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig, zie informa-

Plaats verwarmingstoestellen zo dat er geen brand en

aanwezig is.
•

Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen
stekkerdozen aan elkaar.

Laat niet teveel mensen binnen

Het informatieblad ‘Algemene voorschrif-

•

Bij een gesloten tent (besloten ruimte) is het maximale
uitgangspunt 4 personen per m2 op een vrij vloeropper-

ten bij evenementen’ hoort onlosmakelijk

vlak.

bij dit specifieke informatieblad. Om de

Wees voorbereid op risicovol weer

volledige voorschriften in te zien verwijzen

•

Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.

•

Weet tegen welke weersomstandigheden de tent be-

wij u naar de geldende BGBOP.

stand is. Raadpleeg hiervoor de tenten leverancier.
Zorg voor veilige vluchtwegen
•

De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Veilig verblijf
•

In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.

•

Zorg dat de tent brandvertragend is.

•

Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten
en in geval van brand ook niet gaat druppelen.

•

Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het
vluchten.

•

Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op
orde te houden.
• Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie ook infoblad
‘Tenten groter dan 25m²’onder het kopje ‘Capaciteit
aantal personen’.

