2.1 BARBECUE OP HOUTSKOOL

tref voldoende voorbereidingen
•

•

•
•
•
•

Kies een stevig barbecuetoestel uit dat gemaakt is van metaal en onbrandbare materialen.
Zoek een geschikte plaats: niet te dicht bij gebouwen en het publiek
op een locatie die vlak, horizontaal en hard is en uit de buurt van dichte
plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken.
Zorg ervoor dat de buren geen schade en zo min mogelijk rookhinder
ondervinden.
Stel de barbecue zodanig op dat die niet kan worden omgestoten.
Hou voldoende water, een brandblusdeken en een blustoestel bij de
hand.
Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen.

zo maak je veilig bbq-VUUR
•
•
•

•

Steek je vuur aan met kolen. Leg je voorraadje niet in de directe omtrek
van je brandende barbecue.
Zorg dat de omstaanders – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact
met het vuur kunnen maken.
Waak erover dat het knetterend vuur (vliegvuur) de omstaanders niet
kan verwonden.
Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.

dit mag niet
•
•
•

Een barbecue is verboden in een tent, kraam, …
Gebruik van vloeibare brandstof is verboden!
Een barbecue is niet geschikt om tuinafval in te verbranden.

GAAT HET TOCH MIS?
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 op het nummer 112.
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DOE HET

correct!

ALGEMEEN gebruik
VAN KOOK- EN VERWARMINGSTOESTELLEN

Alle verwarmings- en kooktoestellen stel je brandveilig op:
• op voldoende afstand van brandbare materialen.
• op een vlakke ondergrond die geen warmte geleidt
• in een voldoende verluchte ruimte.
• waarbij de afstand kook-, verwarmingstoestellen en
BBQ ten opzichte van brandbare materialen minstens
twee meter is.
• brandblusapparaat in omgeving van brandrisico (koken,
verwarmen).
Hou de voorraad brandstoffen beperkt tot het minimum.
Dit mag niet:
• Gebruik van verwarmings- en kooktoestellen met (licht)
ontvlambare of brandbare vloeistof als brandstof in de
inrichting is verboden.
• Gebruik van gasstralers of gaskachels met open vlam
of toestellen met stralend oppervlak in gebouwen en
tenten is verboden.
Is je installatie nog gekeurd?
• Vooral bij gebruik van elektrische en gasinstallaties is
het belangrijk dat die voldoen aan de regels van goed
vakmanschap en de nodige en correcte keuringsattesten hebben.

10

