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De standhouder dient in het algemeen rekening te houden met: 

 De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 
uit hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012 

 De Algemeen plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV) 

 Brandbeveiligingsverordening Amsterdam 2011 (Bbv) 

 Brandveiligheidsvoorwaarden Evenementen, April 2005 
 
De belangrijkste zaken uit bovenvermelde voorschriften voor standhouders zijn: 
 
Brandveiligheidsvoorschriften tijdelijke bouwsels 

Algemeen 

 De organisatie stelt een basistent ter beschikking welke voldoet aan de specificaties van het 
Bouwbesluit en  de brandveiligheid. Standhouders mogen overkappingen en dergelijke aanbouwen 
mits er geen gebruik gemaakt wordt van brandgevaarlijke polyethyleen tenten en constructies 
bouwkundig verantwoord zijn. In tegenstelling tot vorig jaar worden polyethyleen tenten niet meer 
gedoogd, en zijn derhalve verboden. 

 Er wordt van uitgegaan dat de constructie tot en met windkracht 6 in gebruik kan blijven. Vanaf 
windkracht 7 moet de constructie buiten gebruik worden gesteld, tenzij uit aanvullende 
berekeningen blijkt dat een grotere windkracht toelaatbaar is. De organisatie neemt zelf bij harde 
wind maatregelen, aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd door de standhouder. 

 Voor de opbouw is alleen toegestaan hardboard, triplex, hout en metalen. Katoen, ribkarton en 
dergelijke mogen slechts met een speciale toestemming van Brandpreventie gebruikt worden, 
welke in de meeste gevallen verleend zal worden na afdoende impregneren. Het geïmpregneerde 
materiaal dient minimaal één dag voor de opening beschikbaar te zijn i.v.m. beproeving van het 
materiaal door de afdeling Preventie van de Brandweer. De versiering van de stands mag slechts 
uit niet licht ontvlambare c.q. vlam dovende stoffen bestaan, zoals bijv. wol en bovengenoemde 
geïmpregneerde stoffen. Deze versiering moet tenminste 10 cm vrij hangen van de grond, en 
zodanig zijn opgehangen dat vluchtwegverwijzingen niet uit het zicht onttrokken worden. Wanneer 
het te bekleden materiaal wordt verlijmd, dient dit een onbrandbare lijm te zijn. Alleen moeilijk 
brandbare plastics mogen worden toegepast, doch slechts als tenminste één week voor de 
aanvang der tentoonstelling een proefstuk van 20 x 20 cm ter keuring aan de afdeling Preventie 
van de Brandweer is toegezonden en schriftelijk een bewijs van geen bezwaar voor de toepassing 
hiervan is afgegeven. Plafonds van stands mogen uitsluitend vervaardigd worden van moeilijk 
brandbare materialen. Bij gebruik van textiel moet hieronder een vlechtwerk van metaaldraad met 
een diameter van minimaal 0,6 mm worden aangebracht met een maaswijdte van tenminste 35 cm 
in één richting of 70 x 70 cm kruislings gevlochten. Niet toegestaan zijn versieringen zoals 
visnetten, papieren lampions, papieren slingers etc. en met brandbaar gas gevulde ballonnen. De 
te gebruiken afvalbakken dienen van staal en zelfdovend te zijn. 

 Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende 
apparatuur, waarvan de oppervlakte temperatuur meer dan 80 graden Celsius bedraagt. 

 Tot 1 meter uit de looppaden voor publiek mag niet worden gebouwd, mogen geen losse goederen 
als dranghekken, kledingrekken, vlaggen, prijsborden etc. worden geplaatst. 

 Tijdelijke bouwsels/ tenten dienen zodanig te zijn opgesteld, dat deze op generlei wijze gevaar 
opleveren voor de omgeving. 

 Vlaggenlijnen, kabel e.d. welke over de weg/ terrein zijn gespannen dienen minimaal 4,20 meter 
boven het straatniveau worden aangebracht. 
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Vluchtmogelijkheden 

 Tenten die bestemd zijn voor meer dan 50 personen dienen voorzien te zijn van werkbare en te 
allen tijde zichtbare nood- en transparantverlichting. 

 Ingangen, uitgangen, doorgangen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn 
vrijgehouden van obstakels als bijvoorbeeld tafels, stoelen, opgeslagen goederen. 

 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden 
afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en/ of vallen wordt voorkomen. 
 

Elektrische installaties 

 Gebruik van plasticsnoer, snoeren voor huishoudelijk gebruik, snoeren uitsluitend bestemd voor 
gebruik binnenshuis, open contactdozen, snoeren en contactdozen zonder aarding zijn niet 
toegestaan. Voor aansluitingen mag alleen vol gummikabel worden gebruikt en in het geval van 
contactdozen moeten deze middels deksels afsluitbaar zijn. 

 Hou rekening met het stroomgebruik van een elektrisch apparaat. Hoe meer stroom deze verbruikt 
hoe dikker (geschikt voor een hoger wattage) de stroomkabel moet zijn.  

 Algemeen: mocht de organisatie ondeugdelijke snoeren en contactdozen constateren worden deze 
terplekke onbruikbaar gemaakt en op kosten van de standhouder vervangen door deugdelijk 
materiaal. 

 Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting is verboden. 

 De opstelling van een (nood-) stroomaggregaat dient op minimale afstand van 5 meter buiten de 
tijdelijke inrichting te geschieden. 

 
Installaties voor verwarming en kookdoeleinden 

 Bakken en braden in de tent, tijdelijke keukenopstelling of kraam is toegestaan onder de 
voorwaarden, dat de opstelling zodanig is, dat de uitstralende warmte wordt gelokaliseerd als 
hieronder beschreven en dat een goed sluitende deksel over de pan, dan wel blusdeken in 
onmiddellijke nabijheid aanwezig is. 

 In de tenten, tijdelijke keukenopstellingen of kramen dient er een brandwerende scheiding rondom 
de warmtebron aanwezig te zijn. Dit materiaal dient 30 minuten brandwerend te zijn en kan 
bestaan uit plaatijzeren schermen of 3,5 mm dik multiplex wat voorzien is van een brandwerende 
latex of bijvoorbeeld aluminium folie. Vanaf het hart van de warmtebron dient de scheiding van 
brandwerend materiaal 0,60 meter hoog te zijn. Indien het tent-, overkappingsdoek lager dan 2,50 
meter hangt dient boven het kooktoestel eveneens een brandwerende scheiding te worden 
aangebracht. 

 Bij iedere bak-/ kookinstallatie dient een blustoestel met een inhoud van tenminste 6 kg poeder, 5 
kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige vulling aanwezig te zijn. Het blustoestel moet aantoonbaar 
jaarlijks gekeurd zijn. 
 

Gasinstallatie 

 Gasflessen moeten zodanig worden vastgezet en opgesteld dat ze niet kunnen omvallen en in geval 
van brand gemakkelijk kunnen worden verwijderd. 

 Gasflessen mogen niet aan zonstraling worden blootgesteld. 

 De ruimte waarin de gasflessen staan moeten voldoende geventileerd zijn. 

 Een lege fles moet altijd met gesloten afsluiter worden bewaard. 

 Gasflessen waarvan de goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden zijn verboden. 

 Gastoestellen dienen te zijn aangesloten met goed geteerde ‘Giveg’ slangen met aansluitstukken: 
dus vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/ of textielinlagen. De 
slangen mogen niet langer zijn dan 10 meter en niet ouder zijn dan twee jaar. 

 Slangen dienen vrij en ongespannen te zijn aangelegd. 

 Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. 

 Ondeugdelijke slangen worden door de organisatie op kosten van de standhouder vervangen. 



Brandweervoorschriften standhouders Kwaku Summer Festival 2014 
 

 
3 

 
Barbecues 

 Het stoken van een barbecue mag allen geschieden onder voortdurend toezicht van een 
meerderjarig persoon. 

 Voor het aanmaken van een barbecue mag geen gebruik worden gemaakt van brandbare 
vloeistoffen; brandgel is wel toegestaan. 

 De barbecue dient wettelijk op tenminste 10 meter afstand te worden geplaatst van enig bouwsel. 
Bij Kwaku is dit in de praktijk niet haalbaar. Barbecues dienen minimaal 2 meter uit tent en/ of 
aanbouw geplaatst te worden en mogen niet onder een partytent, overkapping of iets dergelijks 
staan. 

 De 5x5 tenten met een kavel van 10x10 meter mogen maximaal 1 barbecue of grill plaatsen in 
verband met veiligheid en bovenstaand. 

 De barbecue dient te zijn afgeschermd voor publiek middels stalen dranghekken, welke bij de 
organisatie gehuurd kunnen worden. 

 In de nabijheid van een barbecue dient een poeder- of schuimblusser van minimaal 6 kilogram voor 
onmiddellijk gebruik bereikbaar en beschikbaar te zijn. 

 Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water geblust of met een laag zand 
worden afgedekt. 

 Gebruikte gebluste resten houtskool kunt u aanbieden in de daarvoor bestemde metalen container. 
 

Emballage- en verpakkingsmateriaal 

 Dit materiaal, al of niet ledig, mag niet in of bij de stands aanwezig zijn of in voorraad worden 
gehouden. Afval moet terstond buiten de tenten in de daarvoor beschikbare vuilcontainers worden 
gebracht. 

 Restanten bouwmateriaal die niet meer worden gebruikt dienen achter de tent, uit de buurt van 
brandhaarden en vluchtwegen te worden bewaard. Bij voorkeur in of op de opslagcontainer. 


