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REGLEMENTEN

www.feestcomiteitdendermonde.be

De laatste informatie kan men daar vinden 

http://www.feestkomiteit.be/
http://www.feestkomiteit.be/




VEILIGHEID

In samenwerking met politie, brandweer en stadsbestuur.



VEILIGHEID-WET. BASIS
Politiereglement  hoofdstuk  4 ”brandpreventie”
Publiek toegankelijke inrichtingen
 bijlage 12: Vaste inrichtingen;
 Bijlage 13: Tijdelijke inrichtingen;
 Bijlage 14: Warmtebronnen
    www.Dendermonde.be

http://www.dendermonde.be/


VEILIGHEID-TOEGANG
Toegangswegen steeds vrijhouden voor de hulpvoertuigen

 Minimale vrije wegbreedte 4 meter.
 Minimale vrije hoogte 4 meter.



VEILIGHEID-HYDRANTEN
Waterwinningsplaatsen (hydranten) steeds vrijhouden.
Voertuigen mogen niet geplaatst worden in de nabijheid 
van de stand.



HYDRANTEN OP DE OMLOOP



Versieringen mogen geen bijzondere risico voor 
brandveiligheid veroorzaken.
Gemakkelijke brandbare materialen niet gebruiken.
Standen met een brandrisico moeten over een blustoestel 
en een branddeken beschikken.

VEILIGHEID-BLUSMIDDELEN



VEILIGHEID-GASFLESSEN
 niet in de nabijheid van kelders – rioleringen;
 omvallen vermijden;
 op een veilige plaats, niet bereikbaar voor het publiek;
 aandacht soepele leidingen (datum, lengte, verstorven);
 beschermen tegen mechanische en thermische invloeden;
 aandacht bij het vervangen van een gasfles.
 Vaste installaties geattesteerd (vb hamburger- kippen- 
   wafelkramen)



VEILIGHEID-ELEKTRICITEIT
 Elektrogeengroepen gekeurd;
 Degelijke bekabeling, de standhouders dienen zelf de 
   nodige verlengkabels mee te brengen; ;
 Aandacht voor bekabeling op de grond, mechanisch of    
   isolerend afgeschermd;
 Aandacht voor verlichting en brandbaar materiaal;
 Geen belemmering voor eventuele evacuatie.



VEILIGHEID-ATTESTEN
De standhouders dienen het nodige attest met betrekking 
tot de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te 
bezitten.

Deze kunnen op ieder ogenblik opgevraagd worden door 
brandweer en politie. 



GELUIDSNORMEN
De standhouders dienen zich te schikken naar de 
regelgeving inzake geluidsnormen.



OP- en AFBOUW
Toegang tot de omloop van 14.30 uur tot 18.00 uur.

Met doorgangsbewijs!

Afbraak van de stand vanaf 23.30 uur

Iedere standhouder staat in voor het verwijderen van zijn 
afval.





Zijn er nog vragen ?





Bedankt voor uw  
aandacht

Jurgen : 0472 84 19 75
  Willy  : 0498 92 98 44
   Paul : 0486 43 74 29
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