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Tijdelijke inrichtingen (tenten)
1. PREVENTIE ADVIES
De inrichter/uitbater dient een verzekering te onderschrijven waarbij zij tegen hun burgerrechterlijke aansprakelijkheid zijn
gedekt; inzonderheid artikel 8, de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering
Bij de afsluiting van de verzekering dient bijzondere aandacht geschonken dat de dekkingskapitalen in verhouding zijn met het
aantal toegelaten personen tot de inrichting.
1.1 OPVATTING EN CONSTRUCTIE
1.1.1 Tijdelijke structuren
Tenten conform NBN EN 14115: Brandgedrag van materialen van luifels, grote tenten en vergelijkbare producten –
ontvlambaarheid – 1ste uitgave.
De stabiliteit van de gehele constructies (staanders, verbanden, loopplanken, vloeren, gangen, …), zowel van de geluids-als
verlichtingstoren als van de podia, wordt voor ingebruikname gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Een kopie van dit
keuringsattest wordt ter beschikking gehouden.
1.1.2 Brandwerendheid van de gebruikte materialen
De gebruikte materialen dienen minstens over volgende eigenschappen te bezitten:
• een trage vlamvoortplantingssnelheid
• moeilijk ontvlambaar
1.2 TOEGANG VOOR DE HULPDIENSTEN
1.2.1 Toegang tot de omliggende bebouwingen
De installaties, podia, verkoopsinrichtingen, … zijn op een zodanige wijze opgesteld dat alle omliggende bebouwingen steeds
bereikbaar zijn voor een mogelijke interventie van een hulpdienst.
Daarbij dient rekening gehouden met een minimale doorgangsbreedte van 4m. Deze zone is steeds vrij van obstakels en andere
voorwerpen die de vrije doorgang kunnen verhinderen.
1.2.2 Doorgaand verkeer
De minimale doorgangsbreedte in de buurt van de festiviteiten bedraagt ten allen tijde 4m.
Daarnaast dient men rekening te houden met een bereikbaarheid van alle straten en gebouwen in de buurt.
1.2.3 Toegang voor hulpdiensten
De verantwoordelijke inrichters zorgen dat in de onmiddellijke nabijheid van de tent een of meerdere parkeerplaatsen worden
vrijgehouden voor de hulpdiensten (ambulance of dokter). De parkeerplaats is op een duidelijke wijze aangeduid.
Het terrein dient toegankelijk te zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten.

2. EVACUATIE
• De evacuatiewegen dienen over hun volle breedte beschikbaar blijven - de inrichters waken erover dat er geen obstructies,
zoals lege bierbakken of vaten, voertuigen,… de vlotte doorgang hinderen.
• Gangen voldoende breed te houden (min. 1,2m)
• Overeenkomstig artikel 52.5.4 van het ARAB dienen de uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naar toe leiden
een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeter, aan het aantal personen dat ze moet gebruiken om de
uitgangen van de inrichting te bereiken => 500 personen betekent 5 m evacuatieweg/deuren.
• De uitgangen zijn steeds in geopende toestand, dienen verspreid over de omtrek van de tent en hebben min. 2m vrije
doorgangshoogte.
• Boven alle uitgangen dient een veiligheidsverlichting aangebracht.
3. BRANDRISICO
3.1 OPEN VUUR
Het maken van open vuur binnen een straal <100m van een bestaande bebouwing kan niet getolereerd worden, evenals het
gebruik van pyrotechnisch vuurwerk.
3.2 KRAMEN EN VERKOOPSINRICHTINGEN
Alle kramen en verkoopsinrichtingen dienen op een afstand van min. 8m van de tent opgesteld te staan, zodat de vluchtweg
onder geen enkel beding kan worden gehinderd.
3.3 VERSIERINGEN
Het is ten strengste verboden om brandbare versieringen in de tent of tegen de wanden aan te brengen of op te hangen.
Vlottende bekledingsmaterialen dienen vermeden te worden.
3.4 AFVALCONTAINERS
Alle vuilnisbakken zijn vervaardigd uit een niet-brandbare stof en voorzien van een afsluitbaar deksel.
4. BIJZONDERE SCHIKKINGEN
4.1 BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN
• Teneinde snel en efficiënt te kunnen optreden in geval van brand, dienen de inrichters minstens te beschikken over 1
draagbare poederblussers 6kg per 150m2 vloeroppervlak, met een minimum van 2 stuk per inrichting.
4.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrische installatie dient volledig te beantwoorden aan de bepalingen van het AREI; de elektrische installatie dient, voor
indienstname, te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme.
Naast de CE-keuringsattesten van de noodstroomaggregaten dient tevens een keuringsverslag van de gehele elektrische
installaties (zowel van de bestaande als van de tijdelijke installatie) voorhanden te zijn.
4.3 VEILIGHEIDSVERLICHTING
De evacuatiewegen en de voornaamste elektriciteitsborden dienen voorzien te zijn van een veiligheidsverlichting, met een
verlichtingssterkte van 1 lux, automatisch overschakelend binnen de 30 s en minstens gedurende 1h in werking blijven.
4.4 VERWARMING & VENTILATIE
Het is onder geen enkel beding toegelaten dat er in de tent verplaatsbare verwarmingstoestellen met ingebouwde gasfles en/of
toestellen met aangesloten gasfles worden opgesteld.
Indien verwarmingstoestellen worden opgesteld dienen ze:
• vast opgesteld te zijn
• gevoed worden door vaste, metalen leidingen
• gasflessen buiten het gebouw , gegroepeerd opgesteld en buiten het bereik van het publiek.
Verbrandingstoestellen die hun verbrandingslucht uit de ruimte halen zijn niet toegelaten.

5. ATTESTEN
De bovenvermelde eisen dienen door de verantwoordelijke inrichter te worden gestaafd met volgende attesten:
• Kopie verzekering BA
• Keuringsverslagen van de elektrische installatie van de permanente en de tijdelijke installatie.
• CE-attest stroomgroepen
• Keuringsverslagen van de stabiliteit van de torens en podia.
Deze attesten moeten ter beschikking gehouden worden door de inrichters, vooraleer het publiek wordt toegelaten.

