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Aankopen en afschieten van feestvuurwerk 
 
 

1. Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er vooral voor om geen vuurwerk 
te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Bijvoorbeeld producten van 
groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met een te zware lading of producten 
bestemd voor professionelen uit de sector (bommen). Koop vuurwerk bij een bekend 
en betrouwbaar specialist die u nuttige tips zal gegeven. Vermijd in ieder geval 
marktkramers want die mogen deze producten niet verkopen. 

2. Een particulier mag enkel feestvuurwerk aankopen met daarin niet meer dan 500 g 
pyrotechnische samenstellingen. 

3. Bij elk product moet verplichtend een gebruiksaanwijzing gevoegd worden 
opgesteld in de taal (talen) van het betrokken verkoopsgebied. Laat elk tuig liggen 
waarvan het uitzicht en /of  verpakking te wensen overlaat. 

4. Eis een verpakking voor het vervoer van deze producten en steek ze vooral niet in 
uw zak. 

5. Eens thuis gekomen bewaart u deze tuigen op een koele en droge plaats, dit 
buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos. 

6. Lees steeds aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften of 
gebruiksaanwijzingen de avond voor het gebruik van het feestvuurwerk en zeker 
niet juist voor het aansteken ervan. 

7. Wees nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afschieten !! 
8. Uitsluitend voor volwassenen: alleen een volwassene doet de voorbereidingen en 

schiet het vuurwerk af. 
9. Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op een veilige afstand van uw gasten, 

de woningen, de geparkeerde voertuigen en weelderige plantengroei. Schik de tuigen 
zorgvuldig. Zorg er ook voor dat de toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot 
na het afvuren. 

10. Zorg ervoor dat u steeds voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand 
heeft. Vraag de toeschouwers om de vonken en de op de grond teruggevallen resten 
uit te doven. 

11. Steek slechts één vuurpijl tegelijk aan !  Wacht tot wanneer deze voortgedreven 
wordt vooraleer tot de volgende aansteking over te gaan. Verlaat onmiddellijk de 
plaats en ga op een degelijke afstand staan zodra een lont aangestoken is. Recht 
nooit dergelijk product naar een andere persoon. 

12. Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan. 
13. Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte 

armen door middel van een lange lucifer,  een fakkel of speciale lont, waarbij geen 
enkel deel van uw lichaam zich boven een aangestoken tuig mag bevinden. Benader 
nooit een tuig dat reeds aangestoken werd. 

14. Hou uw dieren op een veilige plaats: ondermeer honden en paarden verafschuwen 
vuurwerk en schrikken bij de eerste knallen. 

15. Zorg er voor dat u een telefoon in de buurt heeft en weet op welke locatie u bent bij 
het afschieten van feestvuurwerk zodat u in geval van nood onmiddellijk de 
hulpdiensten kan verwittigen 

 

Brandweer: 100 of  112 
 

Dringende medische hulp: 100 of 112 


