
Brandveiligheidsmaatregelen in feestzalen 

1. Algemeen 
• In de lokalen mag niemand de nacht doorbrengen zonder uitdrukkelijke toelating van 

de overheid 

• De organisatoren of huurders moeten inspectiebezoeken van de verhuurders, van de 

brandweer of van de stedelijke overheid te allen tijde toelaten 

• De organisatoren of huurders moeten op de hoogte zijn van de plaatselijke 

veiligheidsmaatregelen en het aanwezige blusmaterieel 

• De organisatoren of huurders zullen het publiek slechts toelaten na zich er van 

vergewist te hebben dat de nood-evacuatieverlichting en de alarminstallatie in staat 

van goede werking zijn, de elektrische installatie en de verwarmingsinrichting geen 

zichtbare gebreken vertonen en dat alle uitgangs- en nooduitgangsdeuren goed 

zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn 

• In de onmiddellijke omgeving van de telefoontoestellen, die rechtstreeks te bereiken 

zijn, moeten de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid zijn : 

 

BRANDWEER + DRINGENDE MEDISCHE HULP : 112 

POLITIE : 101 

POLITIE RONSE : 055/33 70 33 

ANTIGIFCENTRUM : 070/245 245 

BRANDWONDENCENTRUM GENT : 09/332 34 90 

GASREUK : 0800/650 65 

WACHTDIENST HUISARTS : 055/ 20 66 66 

 

2. Toegankelijkheid 

• De toegangswegen of parkings moeten vrij gehouden worden 

• De (nood-)uitgangen mogen niet verhinderd worden door bv. geparkeerde 

voertuigen 

 

3. Evacuatie 
• Uitgangen en nooduitgangen moeten steeds vrij toegankelijk blijven (geen podia, 

stoelen, tafels, doeken,….). De deuren hierin mogen niet vergrendeld of afgesloten 

worden. 

• De nuttige breedte van de evacuatiewagen mag niet verhinderd of beperkt worden 

• Het maximum toegelaten aantal personen mag NOOIT overschreden worden ! 

 

4. Brandveiligheid 
• Brandbare, ontvlambare materialen of producten die toxische gassen vrijgeven in 

geval van opwarming of brand, mogen niet gebruikt worden voor de bekleding van 

wanden, vloeren of plafond, noch voor versiering of inrichting 



• Er mogen geen gemakkelijk brandbare materialen (zoals hout, stro, riet, boomschors, 

papier, PVC, doeken,…) gebruikt worden als versiering of inrichting 

• Veiligheidsverlichting en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven 

• De aanwezige rook-of branddetectoren mogen nooit afgedekt of afgesloten worden 

• Het maken van vuur of vuurwerk, evenals het gebruik van open vlam (bv. kaarsen) is 

ten strengste verboden 

• Gasflessen of drukhoudende recipiënten mogen niet binnen gebracht worden 

• Opwarmen van voedsel of het gebruik van frituren kan enkel mits voorafgaandelijke 

toelating van de overheid 

• Extreme hoge verbruikers, zoals lichtarmaturen, spots ed, mogen enkel gebruikt 

worden voor zover de plaatselijke installatie dit toelaat en voor zover ze op 

voldoende veilige afstand van brandbare materialen geconstrueerd worden 

• Algemeen rookverbod wordt opgelegd 

  

5. Brandbestrijdingsmiddelen 
• De blustoestellen mogen niet verplaatst noch aan het zicht onttrokken worden ! 

• De aanwezige brandbestrijdingsmiddelen dienen voor eerste interventie, dat wil 

zeggen dat zij bestemd zijn voor gebruik door de organisatoren, de inrichters en 

eventueel de bezoekers 

• De aanwezige brandbestrijdingsmiddelen moeten onmiddellijk in werking kunnen 

gebracht worden ! 

Dit betekent o.m. dat de aanwezige organisatoren en inrichters de plaats en de 

werking van de blustoestellen voorafgaandelijk moeten kennen ! 

 

 

 


