
Brandveilige

ZOMER

• Pas op voor beschadiging van de 
gasslang.

• Gebruik altijd een drukregelaar tussen 
fles en gasapparaat. De vereiste 
gasdruk staat op het typeplaatje van 
het toestel.

• Gebruik slangen van maximaal twee 
meter lengte.

• Controleer de fabricagedatum op de 
slang. Vernieuw de slang ten minste 
om de vijf jaar.

• Gebruik degelijke slangenklemmen.
• Sluit de fleskraan als u het gastoestel 

niet gebruikt. Gebruik bij het openen 
en sluiten geen gereedschap, maar 
doe het met de hand.

• Spoor lekkages op met een zeepoplos-
sing. Sluit bij een lek onmiddellijk de 
kraan van de gasfles.

• Laat het vullen van gasflessen over 
aan erkende vulstations! Je herkent 
deze flessen aan de zegel aan de 
uitgang van de kraan.

Wat doen bij brand?
Voer het vluchtplan uit: 

• Waarschuw de aanwezigen.
• Breng jezelf in veiligheid.
• Ga naar de afgesproken verzamel-

plaats en controleer of iedereen er is.

Bel naar het nummer 112 om de brand-
weer te alarmeren: 

• Wacht rustig op antwoord. Haak niet 
in.

• Geef het juiste adres.
• Beschrijf wat er is gebeurd.
• Geef aan of er mensen in gevaar of 

gewond zijn en hoeveel.
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De zomer is een heerlijke periode! 
Samen gezellig in de tuin barbecueën, 
gaan kamperen met de tent of op reis 
met de camper of caravan. Met deze 
folder willen we jou helpen om er niet 
alleen een toffe, maar ook een brand-
veilige zomer van te maken! 

Barbecueën
Veilige voorbereiding

• Barbecue nooit binnen! Je loopt dan 
gevaar op CO-vergiftiging.

• Plaats de barbecue op een stevige, 
stabiele, vlakke ondergrond.

• Plaats de barbecue niet te dicht bij 
tafellakens, parasols, tuinmeubels, 
struiken, bomen,…

• Wie bakt is BOB (en drinkt dus niet)!

• Gebruik aanmaakblokjes of speciale 
aanmaakvloeistof. Gebruik nooit 
benzine, petroleum of spiritus!

• Rol de verlengkabel van de elektrische 
barbecue volledig af. Pas op voor 
struikelgevaar.

• Laat kinderen (en huisdieren) niet in 
de buurt van de barbecue spelen.

• Pas op met licht ontvlambare kleding 
in de buurt van een barbecue. Draag 
een speciale barbecueschort (nooit 
synthetisch!) en handschoenen. Een 

ontbloot bovenlijf is zeker uit den 
boze.

• Hou een blustoestel (ABC-poeder of 
water/schuim) of een tuinslang of 
emmer water bij de hand.

Veilig opruimen

• Houtskool blijft urenlang nagloeien. 
Zorg ervoor dat alles goed dooft. 
Gebruik, indien nodig, zand of water 
bij het doven.

• Hou er rekening mee dat zand de hitte 
niet wegneemt. Kooltjes blijven nadien 
nog urenlang gevaarlijk heet. Dek 
de houtskool eventueel met een laag 
zand af.

• Verplaats nooit een nog warme 
barbecue.

• Ruim de as pas op als de barbecue 
helemaal afgekoeld is.

• Draai de gaskraan bij een gasbarbe-
cue dicht en zet de thermostaat uit.

• Haal bij een elektrische barbecue de 
stekker uit het stopcontact als je hem 
niet meer gebruikt.

Wanneer het toch fout loopt

• Eerst water, de rest komt later! Koel 
de wonde 20 minuten met lauw 
zachtstromend leidingwater. Gebruik 
natte handdoeken of zelfs slootwater 
als er geen stromend water is. Pas wel 
op voor onderkoeling!

• Wanneer kledij vlam vat, leg je het 
slachtoffer op de grond. Blus met 
water of doof de vlammen met een 
blusdeken of zwaar stuk textiel zoals 
een jas of een deken.

• Verwijder alleen kledij die niet aan de 
wonde kleeft.

• Is de brandwonde groter dan een 
muntstuk van 2 euro? Blijf spoelen en 

raadpleeg de huisarts
• Is de brandwonde groter dan een 

hand? Blijf spoelen en bel 112!

Caravan of tent
Gebruik van gastoestellen of gasfles-
sen

• Laat je gastoestellen jaarlijks contro-
leren, schoonmaken en afstellen.

• Zet het gastoestel bij gebruik in een 
tent niet te dicht bij het tentdoek of 
andere makkelijk brandbare materia-
len.

• Plaats een gasfles nooit los in een 
caravan of camper, maar altijd in de 
speciaal daarvoor aangebrachte plaats 

(meestal de disselbak) met voldoende 
ventilatieopeningen.

• Verwissel gasflessen bij voorkeur 
buiten de caravan of tent.

• Zorg altijd voor goede ventilatie in de 
ruimten waarin gastoestellen gebruikt 
worden.

• Een gasslang vervang je best na 
maximaal vijf jaar. Ook als je hem 
niet hebt gebruikt. Een gasslang met 
jaartal 2014 moet je in 2019 dus niet 
meer gebruiken.

Elektriciteit

• Schakel steeds een elektricien in als er 
iets aan de hand is met de elektrische 
installatie.

• De spanningswaarden in een caravan 
zijn 230 volt en 12 volt. Ook een 
spanning van 12 volt is gevaarlijk!

• Opgepast voor brandgevaar als je 
bedrading niet in orde is, of wanneer 
je extra lampen of apparaten op de 12 
voltinstallatie aansluit.

• Rol elektriciteitskabels altijd helemaal 
af.

Gasflessen
Ongelukken met gasflessen zijn meestal 
het gevolg van verkeerd gebruik. De 
belangrijkste tips voor een veilig gebruik:

• Bewaar en vervoer gasflessen altijd 
rechtopstaand.

• Gebruik en bewaar ze uit de zon, op 
een goed geventileerde plaats, maar 
nooit in de kelder.

• Kom nooit met een vlam of brandende 
sigaret in de buurt van een gasfles.

• Sluit gasflessen aan volgens voor-
schriften van de fabrikant.


