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Er is een bijzonder groot aanbod van verwarmingstoestellen op de 
markt. Maak bij het kopen van een toestel een goede keuze. 
Kies niet zomaar het goedkoopste model, want goedkoop bete-
kent vaak ook van een mindere kwaliteit. 

Enkele richtlijnen voor het kiezen van een terrasverwarmer: 
• een elektrisch exemplaar draagt het CE-keurmerk. 
• is uitgerust met een omvalbeveiliging. 
• is voorzien van een thermokoppel, dat extra veiligheid biedt. 

Bij het doven van de vlam, sluit dat thermokoppel automa-
tisch de gastoevoer af. 

TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN

Koud? Dan warmen terrasverwarmers of verwarmingspad-
destoelen, verwarmingsgeneratoren, ... je snel op. Maar doe 
dat in alle veiligheid. 

• Lees steeds eerst de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. 
• De bovenkant van het verwarmingstoestel kan heel warm 

worden. Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen het 
toestel en eventuele brandbare materialen zoals versiering, 
tentzeil, … 

• Hou steeds een oogje in het zeil. 

zo maak je het veilig warm 

Gebruik in volledig afgesloten ruimtes is verboden. Er dreigt 
gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging. 

dit mag niet

Gasinstallaties moeten voldoen aan de regels van goed vakman-
schap. Een attest van de goede werking van de toestellen en van 
de gasdichtheid van de leidingen moet vooraf kunnen voorgelegd 
worden: 
• De flexibels van de gasleidingen mogen niet in serie verbon-

den worden. 
• De maximum toegestane afstand met flexibele slang, tus-

sen gasfles en toestel, bedraagt twee meter en zichtbaar 
over de volle lengte. Metalen slangen mogen langer zijn dan 
twee meter, maar moeten eveneens zichtbaar blijven. 

• De flexibels moeten zeker om de vijf jaar vervangen wor-
den. Indien er zich scheurtjes, barsten of enige abnormale 
vervormingen voordoen, dan is onmiddellijke vervanging een 
must. 

• Bij één verbruiktoestel, is één enkelvoudige ontspanner 
toegestaan. Vanaf twee verbruiktoestellen is een dubbele 
ontspanning per toestel verplicht. 

ZO GEBRUIK JE GASFLESSEN  

Verbrand? 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. 

GAAT HET TOCH MIS? 
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DOE HET  

ALGEMEEN gebruik

correct!

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 keuringsattes-
ten hebben. 

VAN KOOK- EN VERWARMINGSTOESTELLEN
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