
de hulpdiensten

Bel indien nodig 

• Zorg ervoor dat alle toegangswegen tot het 
evenement en aangrenzende inrichtingen 
vrij blijven voor de hulpdiensten. 

• Hou ook alle hydranten en gasafsluiters vrij. 
• Zorg ervoor dat alle vluchtwegen vrij blijven 

voor de bezoekers en hulpdiensten. 

Niets zo gezellig als een bruisend wijkfeest, een volk-
se braderie of een sprankelende kerstmarkt. Wie een 
evenement organiseert, plant dit beter zorgvuldig. Ook 
wij, als brandweer, hebben heel wat tips en richt- 
lijnen om alles in zo veilig mogelijke omstandigheden 
te laten verlopen. Wanneer er niet kan voldaan wor-
den aan bepaalde voorwaarden, dan zal de brandweer 
steeds een ongunstig advies uitschrijven. 

toegangs- EN VLUCHTwegen

ENKELE VUISTREGELS 

Een evenement organiseren is niet altijd van de poes. Er zijn heel wat richtlijnen waar je je 
moet aan houden. Per aspect van je evenement, kan je in deze gids de nodige richtlijnen te-
rugvinden. We geven je nu al 

Het is zeker geen overbodige luxe om steeds 
een brandblusapparaat, een blusdeken en water 
in de buurt te hebben. En rakel eventueel je 
basiskennis EHBO weer op. 

BLUSMIDDELEN EN EHBO-KIT

Verstrek aan de medewerkers veiligheidsinstruc-
ties voor het alarmeren van de hulpdiensten, 
gebruik van blusmiddelen en EHBO-kit, evacu-
atie, ...  

INSTRUCTIES medewerkers

• Hou het publiek steeds op een veilige af-
stand van risicovolle activiteiten en brandba-
re materialen. 

• Wees voorzichtig met het gebruik van 
brandbare materialen en versieringen. Ge-
bruik deze zeker niet in de vluchtwegen. 

brandbare materialen

Wapen je tegen mogelijke incidenten en vergeet 
niet de nodige verzekeringen af te sluiten. 

VERZEKERINGEN

mee. 

Een huis kan je eenvoudig een stuk brandveiliger 
maken door het correct plaatsen van rookdetectoren. 
Op evenementen en festiviteiten valt dat nu net iets 
moeilijker uit. Met deze brochure reiken we een hand. 
Met praktische tips loodsen we je graag en snel naar 
een geslaagd en brandveilig feest. 


