
        

 
Veilige kerstmarkt ! 

 
x Alle kraampjes met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een 

verwarmingstoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit 
van minimum 1 bluseenheid. Het toestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk 
bereikbare plaats opgehangen worden. Een schuimblusser geniet de voorkeur. 

 
x Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op 

een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken 
mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden. 

 
x Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, dienen deze gasflessen 

op een veilige manier opgesteld te worden, zodat ze o.a. tegen omvallen beschermd 
zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. 

 
x Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan 

de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd voor een degelijke verluchting. 
 

x Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de 
verwarmings-toestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de 
voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste 
brandstoffen toegestaan. 
 

x Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor de voertuigen van de hulpdiensten.  

 
x Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden. 

 
 
De gemeente zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de 
standhouders kunnen aansluiten. 
 

x De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende 
reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap. 
 

x De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een 
positief verslag van keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag 
moet zijn opgesteld door een erkend organisme zoals aangeduid in artikel 275 van 
het AREI en artikel 829 van het ARAB. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 13 
maanden. 
 

x Kramen waarin warme gerechten bereid worden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor de voertuigen van de hulpdiensten.  

 

 
Meer info bij de dienst Noodplanning van de gemeente : Christiaan Serrus, 
Noodplanambtenaar via 02/686 61 56 of christiaan.serrus@huldenberg.be 



        

 
Een veilige kerstmarkt in 5 

pictogrammen… 
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gasleidingen niet beschadigd en goed onderhouden. 


