
3.3  TENTEN     
met VERDIEPing

Voor tenten met meerdere bouwlagen, is extra aandacht voor het vei-
ligheidsaspect noodzakelijk. Werp zeker ook een blik op het plan om in 
veilige omstandigheden een tent op te bouwen. 

Hoe stel ik mijn tent op? 
• De afstand tussen de tent en aanpalende gebouwen moet minstens vier 

meter zijn. 
• De toegangswegen tot de omligende gebouwen alsook brandkranen (hy-

dranten) moeten permanent vrijgehouden worden. De toegangswegen 
moeten een minimale breedte en hoogte van vier meter hebben. 

• Op de site moeten de toegangswegen en evacuatiewegen rondom de 
tenten permanent vrij blijven. Het parkeren van voertuigen is verboden. 

Hoe zorg ik voor een goede evacuatieplanning? 
• Hou voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand. 
• Hang de veiligheidsverlichting en pictogrammen op boven uitgangen en 

nooduitgangen. 
• Zorg dat uitgangen, interne circulatiewegen en pictogrammen nooit uit 

het zicht worden onttrokken. 
• De maximale af te leggen afstand om de dichtstbijzijnde uitgang te be-

reiken, mag niet meer dan 30 meter zijn. 
• Het totaal aantal nuttige centimeter evacuatiebreedte moet 1cm/ per-

soon bedragen met een minimum van 80 cm. Een richtlijn die de brand-
weer steeds kan aanpassen:  
 bezetting < 50 pers.: min. 1 uitgang 

 bezetting 50-500 pers.: min. 2 uitgangen
 bezetting 500-1000 pers.: min. 3 uitgangen 
 bezetting > 1000 pers.: min. 3 uitgangen + 1 extra/ 1000 pers.  
• Tafels en stoelen moeten zo opgesteld worden dat de doorgangen naar 

nooduitgangen en brandblustoestellen steeds vrij blijven. 
• Dalende trappen hebben een reductiefactor van 1.25.  

Hoe werk ik veilig met elektrische installaties? 
• Hou steeds voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand, met  

minimum één bluseenheid/ 150m² vloeroppervlakte. 
• Gebruik enkel gekeurde elektriciteitsinstallaties. 
• De gebruikte verlengdraden moeten het CEBEC-keuringslabel dragen. 
• De verlichting in een tent mag alleen elektrisch zijn. 
• Stroomgeneratoren en brandstofreservoirs moeten buiten opgesteld 

worden op een veilige afstand (min. 4 m) van de tent.  
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Koken en verwarmen in tenten: 
• Koken kan enkel op gekeurde toestellen.
• De afstand tussen het publiek en de verwarmings- of kookelementen 

moet minimum twee meter zijn. 
• Een kooktoestel met open vlam is verboden in tenten. 
• Het gebruik van gasflessen in tenten is verboden. 
• Enkel warmluchtgeneratoren buiten opgesteld op een veilige afstand 

(min. 2m) van de tent zijn toegelaten. 

Hoe smuk ik veilig mijn tent op? 
• Zorg dat eventuele vloerbekleding goed aansluit en dat elektrische 

kabels goed vastgemaakt worden om struikelgevaar te vermijden. 
• De versiering in de tent moet behandeld zijn tegen brand of uit moeilijk 

ontvlambaar materiaal bestaan. 
• Het gebruik van pyrotechnieken is verboden, evenals ballonnen met 

ontvlambare gassen. 

Is mijn tent wel gekeurd? 
• Het tentdoek moet minimum tot de klasse C (Europese classificatie), 

M2 (Franse classificatie) of A2 (Belgische classificatie) behoren. Dit at-
test kan je opvragen bij de tentbouwer. 

• De stabiliteit en kwaliteit van de tentconstructie, evenals de plaatsing, 
moeten duidelijk worden gecertificeerd voor de bedoelde toepassing 
door de installateur, een bevoegd orgaan of deskundig ingenieur.

• De organisator moet over de gegevens van de toegelaten grensbelas-
tingen van wind, sneeuw en regen voor de betrokken tentconstructie 
beschikken. Uiteraard wordt verwacht hiermee rekening te houden. 

Zie je niets over het hoofd? 
• Neem contact op met je verzekeringsagent zodat je de juiste  

verzekeringen afsluit. 
• Bij gebruik van de tent als dansgelegenheid, moet ook de politieveror-

dening ter zake nageleefd worden. 
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