Checklijst veiligheid organisator activiteit
Evenement:
Organisator:
Veiligheidscheck uitgevoerd door:
Veiligheidsitem
Toegankelijkheid
Kan de brandweer de locatie bereiken?
(vrije doorgang van 4m in breedte en hoogte is voorzien)

Datum:
Contactgegevens:
Datum:
controle
NVT
OK
NOK

Locatie:

OPMERKING

Is er een verantwoordelijke aangeduid om de hulpdiensten op te vangen en in te
lichten in geval van een incident?
Een inplantingsplan incl. inrichting en gevaarpunten is opgesteld
Inplanting
Tent - afstand tov omliggende gebouwen min. 6m
Afstand cateringvoertuigen - bak/braadinrichtingen tov tent/gebouw min. 5m
Zijn de openbare hydranten vrij en bereikbaar?
Evacuatie
Capaciteit - max. aantal toegelaten personen
Aantal:
Note: Indien niet vermeld aan de gevel of opgenomen in vergunning te berekenen cfr. van toepassing zijnde regelgeving (zie advies en/of reglement)
Oppervlakte (toegankelijk voor staand publiek)(3p/m²)
Aantal zitplaatsen
Aantal uitgangen

Breedte uitgangen

Verwacht aantal bezoekers
Dit aantal moet kleiner zijn dan het max. aantal toegelaten personen,
Zijn alle vluchtwegen (binnen en buiten) open en bereikbaar

Binnen:
Buiten:
Binnen:
Buiten:
Binnen:
(<100p: 1 uitg, 100p<x<499: 2uitg., >500p min. 3)
Buiten:
(ifv aantal bezoekers - min. 2)
Binnen - totale breedte in cm:
(x personen = x cm uitgang)
Buiten - totale breedte in cm
(x personen = 0,2 cm uitgang)
Aantal:

Uitgangen in tenten dienen open te zijn over de volledige breedte met een min. hoogte
van 2m, vastgezette hekwerken/gesloten (nood)uitgangen zijn niet toegestaan !

Bevinden de vluchtwegen en uitgangen zich in tegenovergestelde zijden van de
inrichtingen (binnen en buiten)?
Draaien alle vluchtdeuren naar buiten?
(verplicht vanaf 50p)
Veiligheidsverlichting is voorzien boven de (nood)uitgangen en de de
vluchtwegen.
De (nood)uitgangen en vluchtwegen zijn voorzien van pictogrammen
De evacuatiewegen (binnen en buiten) zijn voldoende verlicht
Een evacuatieprocedure en instructies voor medewerkers zijn opgesteld en
gekend door de medewerkers
Verwarmingsinstallaties
Conforme en veilige opstelling (afstand tov brandbare materialen, niet in
vluchtwegen, stevig bevestigd, …)
Geen gasflessen, verplaatsbare verwarmingstoestellen of
verbrandingstoestellen in inrichting (tent, zaal, container, …)
Geen elektrische verwarmingstoestellen met zichtbare elektrische weerstand
De onderhouds/keuringsverslagen zijn beschikbaar
Inrichtingen voor bakken en braden
Blustoestel en deken/deksel is voorzien
Cateringvoertuig - keuringsattest gasinstallatie beschikbaar
Cateringvoertuig - keuringsattest elektriciteit beschikbaar
Brandbestrijdingsmiddelen
Blustoestellen (min. 1BE/150m²) zijn voorzien
+1 BE per bak- en braadinrichting of bij gebruik van gas
Blustoestellen zijn jaarlijks onderhouden/gekeurd
1 blusdeken per bak- en braadinrichting is aanwezig
De blusmiddelen/deken zijn bereikbaar en gesignaleerd
EHBO
EHBO post is voorzien

Basis EHBO materiaal is aanwezig
Gebruik gasflessen - enkel buiten !
Ontspanner is in goede staat
Leiding is in goede staat - max. 5 jaar en max. 5m
Er zijn geen lekken (lektest)
Afsluiters zijn gemakkelijk bereikbaar
HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : NORBERT NEECKXLAAN 52 BUS Z - 3920 LOMMEL
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Aantal:

Organisatie:
Aantal hulpverleners:
Contactnummer tp:

Opslag is conform ( bep. hoeveelheid, afgeschermd van de zon, beschermd
tegen vallen, niet nabij rioleringen/kelder, ... )
Gebruik open vuur - enkel buiten op voldoende afstand!
Recipiënt is beveiligd tegen omstoten
Er wordt gebruik gemaakt van daarvoor bestemde recipiënten
Er is voldoende afstand ten opzichte van brandbare materialen
Afgescherming tov publiek is voorzien
Is niet voorzien in vluchtwegen
Opslag brandstof is conform en veilig
Attesten/verzekering
Keuringsverslag LS (bij gebruik aggregaat) zonder opmerkingen
Tent - zeil min. M2 of C-S2,d0
Decoratie/versiering
Brandveilig - min. M2 of C-s2,d0
Gebruik brandvertragende bevestigingen
Min. 2,5m boven de grond
Verzekering (BA, objectieve aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, …)
Anderen
Conforme installatie van alle materialen/infrastructuur (podium,
muziekinstallatie, tent, …)
Aandacht voor beperkingen/ belasting, weersomstandigheden, …)
Vermelding rookverbod
Tent - Zorg dat de spantouwen en bevestigingspunten geen gevaar vormen voor
de bezoekers.
Algemene veiligheid
Veiligheidsverantwoordelijke
Werd er een risico-analyse opgemaakt?
Veiligheidsbriefing van medewerkers (evacuatieprocedure, blustoestellen en
gebruik, …) is voorzien.
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Klasse:

Nr. Polis:

Naam:
GSM:

