Brandveiligheidsvoorschriften barbecue
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Het stoken van een barbecue mag alleen geschieden onder voortdurend toezicht van
een meerderjarige persoon;
Voor het aanmaken van een barbecue mag geen gebruik worden gemaakt van
brandbare vloeistoffen;
Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten vrijgehouden worden en
bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen;
De barbecue moet op voldoende afstand ten minste op 10 meter van gebouwen,
goederen of beplanting worden geplaatst om gevaar van brand voor deze te
voorkomen;
De barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat hij niet kan omvallen of omgestoten kan
worden;
Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken is het stoken
van een barbecue alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en -sterkte; bij
windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt;
In de nabijheid van een barbecue moet een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik
bereikbaar en beschikbaar zijn. Bij een op houtskool gestookte barbecue moet ten
minste een blusmiddel aanwezig zijn in de vorm van een emmer water of tuinslang.
Bij een gas gestookte barbecue, moet ten minste een draagbaar blustoestel
aanwezig zijn van minimaal 6 kilogram. Dit blusmiddel moet geschikt zijn voor het
blussen van B-branden (vloeistoffen) en C-branden (gassen);
Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde instantie, worden
gecontroleerd op deugdelijkheid.
Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of
met een laag zand worden afgedekt;
Asresten mogen nooit, in afvalemmers of containers e.d., in een gebouw worden
opgeslagen;
De gasflessen gevuld met propaan/butaan moeten zijn voorzien van het door Lloyds
Register-Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen
Nederland. De gasflessen waarvan de goedkeuring door of namens Lloyds RegisterStoomwezen niet, of blijkens de ingeslagen waarmerken meer dan 10 jaar geleden
heeft plaatst gevonden, mogen gebruikt worden.
Een gasslang moet van een goedgekeurd type en niet ouder dan 2 jaar zijn (datum in
de slang aanwezig). De gasslang moet zijn bevestigd door middel van slangklemmen
op de slangpilaren.
De te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
De aanwijzingen van functionarissen van de brandweer, de politie en andere
overheidsdiensten betreffende de (brand) veiligheid moeten stipt en meteen
opgevolgd worden.

