
Brandveiligheidvoorwaarden trouwen op 

locatie 

Situering 

1. De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten, dient 

volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijroute te 

blijven met een breedte van ten minste 3,50 meter en een vrije hoogte van 

4,20 meter. 

2. Rondom een object groter dan 50 m2 dient een vrij looppad zonder obstakels 

aanwezig te zijn met een breedte van 2,00 meter en een hoogte van 2,00 

meter. 

3. Blusleidingen, brandkranen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen 

volledig te worden vrijgehouden; 

4. Blusleidingen, brandkranen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen 

voor onmiddellijk gebruik door de brandweer zonder het passeren van obstakels 

bereikbaar te zijn vanaf de rijloper. 

5. De toegang of (nood-)uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen 

mogen niet worden versperd of belemmerd; 

6. Aanwezige (straat)afzettingen dienen in voorkomend geval direct en zonder 

bijzondere hulpmiddelen verwijderbaar te zijn om zodoende de brandweer vrije 

doorgang te verlenen. 

Deuren in vluchtroutes 

1. Bij aanwezigheid van personen in een (tijdelijk) bouwwerk is een deur in een 

vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder 

gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste 

vereiste breedte kan worden geopend. 

2. Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij 

het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kunnen in de 

vluchtrichting worden geopend door: 

a. een lichte druk tegen de deur, of 

b. een lichte druk tegen een op circa 1 meter boven de vloer over de volle 

breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 

1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2002. 



Vluchtrouteaanduidingen 

1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 

personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 

en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van 

NEN-EN 1838: 1999. 

2. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid is aangebracht op een 

duidelijk waarneembare plaats.  

Overkappingen of aanbouwsels tegen gevels van bouwwerken 

1. Constructie. 

a. Materialen tot een hoogte tot 2,5 meter boven het aangrenzende trottoir 

dient te voldoen aan een Bijdrage tot Brandvoortplanting van minimaal 

klasse 2, overeenkomstig NEN 6065. 

b. Materialen vanaf een hoogte van 2,5 meter boven het aangrenzende 

trottoir mag een Bijdrage tot Brandvoortplanting bezitten dat hoger is dan 

klasse 2. Het gebruik van gemakkelijk ontvlambare materialen zoals 

tempex is echter niet toegestaan. 

2. Gebruiksvoorwaarden. 

a. In het tijdelijk bouwwerk mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, 

evenals kachels en gasflessen. 

b. Het tijdelijk bouwwerk dient even zoveel (nood)uitgangen te bezitten als 

in de gevel aanwezig zijn welke door het tijdelijk bouwwerk wordt 

afgedekt. 

c. De deurconstructies in het tijdelijk bouwwerk dienen in de vluchtrichting 

te draaien. 

d. De ruimte (gangpad) tussen de (nood)uitgangen in de gevel van het 

bouwwerk en de deurconstructies in het tijdelijk bouwwerk dient te 

worden vrijgehouden. 

3. Gevelversiering 

a. Gevelversiering tot een hoogte tot 2,5 meter boven het aangrenzende 

trottoir dient te voldoen aan een Bijdrage tot Brandvoortplanting van 

minimaal klasse 2, overeenkomstig NEN 6065. 

b. Gevelversiering vanaf een hoogte van 2,5 meter boven het aangrenzende 

trottoir mag een Bijdrage tot Brandvoortplanting bezitten dat hoger is dan 

klasse 2. Het gebruik van gemakkelijk ontvlambare materialen zoals 

tempex is echter niet toegestaan. 

c. Tussen spots en de gevel(versiering) dient minimaal een afstand van 50 

cm aanwezig te zijn. 



Algemeen 

1. De exploitant van de mobiele verkoopwagen welke wordt gebruikt voor kook- 

en bakdoeleinden, dient een bewijs van goedkeuring van de commandant 

brandweer te kunnen overleggen. 

2. De vergunninghouder is verplicht om een veiligheidsinstructie voor de BHV’ers 

en overig personeel op te stellen. Deze instructie dient tenminste een 

ontruimingsplan te bevatten. 

3. De vergunninghouder is verplicht om één of meer personen tijdens het 

evenement aanwezig te hebben die de hulpverleningstaak op zich nemen. Het 

aantal BHV’ers dient 1 % van het aantal personen te zijn dat gelijktijdig 

aanwezig kan zijn. 

Blusmiddelen 

1. Er dient een adequaat blustoestel, dat voor onmiddellijk gebruik voorhanden is, 

in of nabij de locatie waar de huwelijksvoltrekking plaats vindt aanwezig te zijn. 

2. Draagbare blustoestellen dienen te zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk. 

3. De draagbare blustoestellen dienen ten minste 1 x per 2 jaar op goede werking 

te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat een 

keuringsbewijs aanwezig dient te zijn. 
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