TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN
•
•
•
•

•
•

•

Sluit ramen en deuren in de omgeving.
Hou de toeschouwers op voldoende afstand.
Dieren zijn geen grote vuurwerkfans: hou ze binnen of toch op een ruime afstand.
Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal
en hard is, verwijderd van andere brandbare materialen, woningen en
geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij
droogte. Ook sneeuw- en ijsondergronden zijn geen optie.
Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
Zorg voor een goede bescherming van de ogen door het dragen van een
geschikte veiligheidsbril. Draag ook nooit kledij die gemakkelijk vuur kan
vatten.
Hou voldoende water (emmer) of een blustoestel bij de hand.

zo steek je veilig vuurwerk af

1.1 		 FEESTvuurwerk
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Steek vuurwerk altijd in open lucht af.
Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.
Steek vuurpijl per vuurpijl af en altijd verticaal, richting de hemel.
Steek geen vuurwerk af bij hevige wind, want dan kan die pijl alle kanten
opvliegen.
Steek het vuurwerk met een lont en steeds met gestrekte arm aan.
Is je vuurwerk de lucht niet ingevlogen? Wacht dan minstens 30 minuten
voor je gaat kijken.
Doof op de grond gevallen resten.
Ruim na het spektakel alle afval op. Niet alleen voor ons milieu, maar
ook voor kinderen die gevaarlijke vuurwerkresten kunnen vinden.

KOOP NIET ZOMAAR WAT!
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•

•

Je koopt best feestvuurwerk met de markering ‘BE/OTU XXXX/D’ of ‘CE
categorie 1’ of ‘CE categorie 2’ en dat in erkende en gespecialiseerde
winkels die in het bezit zijn van een vergunning. Vraag ook altijd naar
een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
Je koopt en bezit max. 1 kilogram pyrotechnisch buskruit (sas). Dat
komt overeen met ongeveer vier tot vijf kg brutogewicht vuurwerk. Bewaar het vuurwerk op een droge plaats en steeds buiten het bereik van
kinderen.
Het verzenden van vuurwerk via de post is verboden. Wees dus extra
alert bij je aankopen via internet: bepaalde artikelen kunnen illegaal en
gevaarlijk zijn.

DIT MAG NIET!
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Vliegend vuurwerk of vuurwerk waarbij vliegende projectielen worden
afgevuurd is verboden.
Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers (wel een lont): het risico
bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en door de
snelle ontbranding hierdoor onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid
te brengen.
Steek vuurwerk dat niet ontploft is, nooit opnieuw aan.
Richt nooit een aangestoken vuurwerkpijl naar een persoon.

GAAT HET TOCH MIS?
•
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Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende
20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten via
het nummer 112.

Vuurwerk is mooi en indrukwekkend, maar ook
gevaarlijk! Let goed op: vuurwerk is geen speelgoed, het is een explosief! Bij
onjuist gebruik kan het brandwonden en
verminkingen veroorzaken.
Verjaardagen, trouwfeesten, dorpsfeesten, en
vooral de dagen rond kerstmis en nieuwjaar zijn
gelegenheden voor het gebruik van voetzoekers
en vuurwerk. De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel en de vonken van
een wonderkaars op een verjaardagstaart hebben
altijd al jong en oud verheugd. Om te voorkomen
dat een feest uitdraait om een nachtmerrie, geven we je nog wat advies mee.
Voor het afsteken van feestvuurwerk neem je
best vooraf contact op met je gemeentebestuur.
Om een aanvraag in te dienen, staat steeds een
minimumleeftijd van 18 jaar.
Professioneel vuurwerk, in samenwerking met
gespecialiseerde vuurwerkbedrijven, kan enkel
met de toelating van de burgemeester. Alle veiligheidsvoorschriften worden overgelaten aan die
bedrijven en de organisator moet hiermee steeds
rekening houden.

vraag na!
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