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WAT TE DOEN BIJ BRAND IN EN OM
UW VAKANTIEVERBLIJF? 

Breekt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch
brand uit, onderneem dan de volgende acties:
1. Verwijder gasflessen uit de omgeving van de

brand. 
2. Meld de brand bij receptie of portier.
3. Waarschuw andere campinggasten en breng zo

nodig mensen in veiligheid. 
4. Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de

brand te gaan blussen. Als dat niet lukt, sluit
dan de ramen en deuren van caravan,
bungalow of tuinhuisje.

5. Zorg voor een vrije aanrijroute voor de brand-
weer.

6. Licht de brandweer bij aankomst in over even-
tuele slachtoffers en de aard en toedracht van
de brand. Blijf – uiteraard op veilige afstand –
in de buurt om de brandweer zo nodig meer
informatie te geven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl
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Helaas worden jaarlijks vele hon-
derden vakanties afgebroken door
ongevallen met flessengas of de
barbecue. Ook thuis kan een gezel-
lig etentje door een ongeluk nare
gevolgen hebben. In deze folder
geven wij u een aantal adviezen
voor een veilig gebruik van flessen-
gas, de barbecue en de vuurkorf.

In de serie ‘Brand-veiligheidsinfo’ 

zijn folders over de volgende 

onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers

2. Vluchten bij brand

3. Brandwonden: voorkomen en 

eerste hulp

4. Een veilige schoorsteen

5. Voorkom Koolmonoxide-

vergiftiging (CO)

6. Doe het zelven en brandveilig-

heid

7. Op kamers en brandveiligheid

8. Brandpreventie voor ouderen  

9. Brandpreventie op vakantie

10. Veilig omgaan met flessengas,

barbecue en vuurkorf

11. Controlelijst brandveiligheid in

woningen

12. Hulp na brand

Bedrijf – instelling

15. Gebruiksvergunningen 

16. Bedrijfshulpverlening: veiligheid 

op de werkplek

17. Brand in uw bedrijf: het ontruimings-

plan

18. Feestversiering? Het kan en moet 

veilig

19. Brandblussers op uw werkplek

20. brandveiligheid op evenementen 

Dit is een uitgave van de NVBR m.m.v. het

Netwerk Communicatie Brandweer en

Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking

met het Netwerk Preventie (LNB)



FLESSENGAS

Gasleidingen en -apparatuur installeren
Het is uitermate belangrijk dat u, voordat u fles-
sengas gaat gebruiken, de flessen en de appara-
ten zorgvuldig installeert. Dat doet u als volgt. 
• Gasflessen in de caravan of tent

Neem de gebruiksaanwijzing en veiligheids-
voorschriften op de gasflessen en -apparatuur
zorgvuldig door. Komt u er niet uit? Schakel
dan vakmensen in. Ga nooit experimenteren.
Plaats een gasfles nooit los in uw caravan of
camper. De meeste caravans en campers  zijn
voorzien van een disselbak of een speciale
plaats voor een gasfles. Zorg voor voldoende
ventilatieopeningen en plaats geen spullen
rondom de gasfles die deze openingen kun-
nen afsluiten. Zorg dat de fles niet kan omval-
len. 

• Apparatuur op gas
Meestal is gasapparatuur vast gemonteerd.
Let erop dat de apparaten zijn aangesloten
met een koperen gasleiding, en dat elk appa-
raat afzonderlijk kan worden afgesloten. Een
gasleiding moet zó zijn aangelegd, dat ze niet
beschadigd kan raken.

• Installatie op schepen
Gebruik op schepen altijd propaan, en voor de
leidingen een gegloeide koperen pijp. Gebruik
altijd klemfittingen; zachtsoldeerverbindingen
in de koperen pijp zijn verboden. 
Plaats bij gebruik van een leiding van 10 mm
om elke 40 cm een beugel, bij een leiding van
12 mm om de 50 cm. Breng de gasleiding zó
aan dat deze niet kan worden beschadigd of
losgerukt.

Tips voor veilig gebruik van flessengas
- Gasflessen moeten altijd rechtop staan, bij zo-

wel gebruik als vervoer. Bewaar ze op een koe-
le, goed geventileerde plaats en zorg ook tijdens
het gebruik van de fles voor voldoende ventila-
tie.

- Gebruikt u een gastoestel in een tent, zet dit
dan niet te dicht bij het tentdoek en gebruik bij
het koken een metalen spatscherm.

- Verwissel gasflessen altijd buiten de caravan of
de tent.

- Kom nooit met een vlam of brandende sigaar
of sigaret bij een gasfles. 

- Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en
gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het
typeplaatje van het apparaat. Vervang drukre-
gelaars om de vijf jaar, met het oog op slijtage
van de bewegende delen. 

- Gebruik geen slangen die langer zijn dan een
meter en let erop dat dit goedgekeurde hoge-
drukslangen zijn. Vernieuw de slangen ten min-
ste om de twee jaar. Zorg dat slangverbindin-
gen aan beide zijden zijn voorzien van slang-
klemmen, die het losraken van de slang voorko-
men. 

- Sluit de fleskraan als u uw gastoestel niet ge-
bruikt. Open en sluit fleskranen altijd met de
hand, gebruik er nooit gereedschap bij. 

- Spoor lekkages op met een kwastje met vloei-
baar afwasmiddel. Als er belletjes onstaan, weet
u dat er een lekkage is.

- Lees vóór het gebruik van wegwerpgastankjes
zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en gebruik
geen tankjes die ouder zijn dan drie jaar. 

- Zorg dat u altijd een brandblusser en/of blus-
deken bij de hand hebt.

DE BARBECUE

Tips voor veilig barbecueën met open vuur
- Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond

en zorg dat spelende kinderen of huisdieren
hem niet omver kunnen lopen.

- Scherm de barbecue af met een niet-brandbaar
windscherm. Vooral in de buurt van tenten en
droge bosjes kunnen vonken gemakkelijk brand
veroorzaken. 

- Sluit tijdens het barbecueën ramen en deuren
van caravan, bungalow of tuinhuisje.

- Pas op met licht ontvlambare kleding in de
buurt van een barbecue. 

- Loopt toch iemand een brandwond op, koel
deze dan direct ten minste vijf minuten, liefst
met zacht stromend leidingwater. Als er geen
schoon water voorhanden is, is een sloot, een
regenton of een plas ook goed. 

- Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als
brandstof. Briketten zijn veiliger omdat ze geen
vonken veroorzaken. Gebruik bij het aanmaken
aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof
en nooit benzine, petroleum of spiritus. Blaas
nooit in het vuur, gebruik een blaasbalg.

- Houd altijd een brandblusser of emmer water
of zand bij de hand. 

- Dek een nog brandende barbecue na gebruik af
met zand. Ga er nooit mee lopen. 

En verder
- U mag niet zomaar overal barbecueën, een

kampvuur aanleggen of een vuurkorf gebrui-
ken. In sommige gemeentes is het zelfs verbo-
den om vuur te stoken in een vuurkorf. Infor-
meer bij uw brandweer of dit is toegestaan.
Houd u aan de plaatselijke regels; dat is wel zo
veilig.

- Probeer (rook- en stank)overlast in de buurt tot
een minimum te beperken. Stook alleen schoon
hout in uw vuurkorf of terrashaard. Dat is min-
der belastend voor het milieu en goed voor uw
relatie met de buren.


