
Het voorjaar en de zomer zijn de gebruike-

lijke perioden voor braderieën en rommel-

markten in de open lucht. Om deze veilig 

te laten verlopen  moet u rekening houden 

met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Braderieën en 
rommelmarkten 

Brand
• Een (beginnende) brand kan worden bestreden 

met een goedgekeurd en geschikt blusmiddel. 

 De inhoud van een geschikt blusmiddel is mini-

maal 6 kilogram of 6 liter blusstof.

• Zorg dat dit blusmiddel in het zicht staat, zodat 

deze direct voorhanden is.

• Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet hoort 

een goed passende en hanteerbare deksel aan-

wezig te zijn die de beginnende brand volledig 

kan afdekken Blussen met water is levensgevaar-

lijk.

Marktkramen
• Plaats kramen waar gekookt of gebakken wordt 

op minimaal 5 meter afstand van de andere ge-

bouwen of tenten. Indien 5 meter niet haalbaar 

is kunt u advies inwinnen bij de brandweer er 

zijn bak en kookdoeleinden die niet aan deze 

 5 meter hoeven te voldoen.

• Zorg dat de stands, marktkramen en/of podia zo-

danig worden opgesteld dat alle in en uitgangen 

van woningen en/of bedrijven bereikbaar zijn.

Veilig vluchten
Kabels en snoeren kunnen struikelgevaar vormen. 

Afplakken voorkomt struikelen, maar voorkomt ook 

beschadigingen aan de kabels en snoeren. 



Gasflessen
Gasflessen worden voor diverse doeleinden inge-

zet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een 

gasinstallatie op een veilige manier gebeurt. 

• Bij een gasfles gebruikt u een goedgekeurde 

slang met een maximale lengte van 10 meter tot 

de brander. 

• Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de 

slang past bij het soort gas en kies een slang die 

voorzien is van een jaartal en de naam van de 

fabrikant.

• Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet 

in.

• Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij 

een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.

• Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een 

goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij 

voorkeur buiten.

• Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecon-

troleerd worden op slijtage, lekkage en beschadi-

gingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging 

of tekenen van poreusheid kunt u beter de slang 

direct vervangen. Neem geen enkel risico, 

 vervang bij twijfel de slang.

• Gebruik nooit open vuur om een lek op te 

 sporen.

Let op: bovenstaande voorschriften zijn niet 

bestemd voor braderieën en rommelmarkten in 

sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor wordt u 

verwezen naar hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 

en/of de gebruiksmelding/vergunning.

Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen
De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. 

Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen 

om de (brand)veiligheid te waarborgen. 

Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen.
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