Voorschriften voor het houden van evenementen, rommelmarkten, fancy-fairs,
tentoonstellingen, braderieën e.d. in gebouwen.
Onverminderd de onderstaande voorschriften blijven alle voorschriften van de gebruiksvergunning van
het gebouw waar het evenement wordt gehouden van toepassing.

1. decors, versieringen en dergelijke dienen op een veilige wijze te worden aangebracht, zoals gesteld
in de uitgangspunten van de bijlage 1 “stoffering en versiering”;
2. versieringen van papier, dennengroen, weefsels of andere brandbare stoffen mogen niet
aangebracht worden, tenzij wordt voldaan aan de uitgangspunten als bedoeld in bijlage 1. In geen
geval mag bij brand druppelvorming plaats vinden. Door middel van een certificaat of
kwaliteitsverklaring moet worden aangetoond dat aan deze uitgangspunten wordt voldaan;
3. in vluchtwegen en in voor ontvluchting bestemde doorgangen en uitgangen mogen geen
voorwerpen aanwezig zijn, waardoor de benodigde vrije doorgang wordt verminderd of waaraan
men zich kan verwonden of die de ontvluchting kunnen verhinderen;
4. blusmiddelen, alarmeringsmiddelen, vluchtwegen en uitgangen moeten altijd goed zichtbaar,
bruikbaar en gebruiksgereed worden gehouden;
5. tussen de rijen stands, tafels, kramen en dergelijke moeten doorgangen van ten minste 2 meter
breedte worden vrijgehouden;
6. het opstellingsplan moet voldoen aan de uitgangspunten zoals beschreven in bijlage 2
“opstellingsplannen” en tevoren ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd;
7. alle deuren van ruimten waarin het publiek wordt toegelaten moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij
zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen steeds onmiddellijk te openen
zijn;
8. de elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of
beschermd dat zij onder geen omstandigheden met brandbare goederen of stoffen in aanraking
kunnen komen. Elektrische installaties moeten voldoen aan het gestelde in de norm NEN1010;
9. snoeren en dergelijke moeten zo zijn aangebracht dat vallen en struikelen wordt voorkomen;
10. kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open
verwarmingselementen zijn verboden, met uitzondering van kook- of baktoestellen;
11. voor veilig gebruik van kook- of baktoestellen en gasflessen dient te worden voldaan aan het
gestelde in de bijlage 3 “kook- en baktoestellen” en bijlage 4 “aanwezigheid van brandbare stoffen
en gasflessen”;
12. het is verboden verplaatsbare ruimteverwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete
luchtkanonnen te doen of laten gebruiken;
13. het is verboden met brandbaar gas gevulde tanks, flessen, ballons en licht ontvlambare
vloeistoffen aanwezig te hebben, uitgezonderd gasflessen ten behoeve van kook- en baktoestellen;
14. minimaal twee weken voorafgaande aan het evenement moet een situatietekening worden
verstrekt waarop de indeling van het evenement staat aangegeven;
15. onverminderd het bovenstaande dienden voorts alle maatregelen getroffen te worden om ontstaan
en uitbreiding van brand, het ontstaan van ongevallen of onveilige situaties zo goed als
redelijkerwijs mogelijk te voorkomen;
16. de aanwijzing van functionarissen van de brandweer, de politie en andere overheidsdiensten
moeten stipt en direct worden opgevolgd.

