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CHECKLIST TIJDELIJKE GASINSTALLATIE 
 
Ondergetekende verklaart hiermede dat voor de tijdelijke gasinstallatie, welke gebruikt zal worden 
tijdens  
…………………………………………………………………………………………… van/tot………………  
navolgende veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Het gevraagde attest voor de gasinstallatie 
wordt eveneens overgemaakt. 
  
1. Eetstand (gas) moet minimum 5 meter van tent of evenement opgesteld worden; 

Eetstand (gas) moet op uiteinde van evenement opgesteld worden.  
OK NOK NVT 

2. Eventuele verwarmingsinstallatie en kook-, bak- of braadtoestellen zijn derwijze 
opgesteld dat zij alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij zijn op 
een stenen vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en warmte slecht 
geleidend materiaal aangebracht. De ruimte is geventileerd en gemakkelijk 
bereikbaar. Er worden geen verwarmings- of kooktoestellen, gespijsd met 
alcohol, benzine of petroleum, gebruikt.      

OK NOK NVT 

3. Gekeurde gasflessen met veiligheidsetiket (zwarte vlam op rode achtergrond) 
worden gebruikt. 

OK NOK NVT 

4. Gasflessen mogen NIET IN DE TENT worden opgesteld, maar in goed 
verluchtte omgeving en niet toegankelijk voor derden. 

OK NOK NVT 

5. De gasflessen zijn rechtopstaand opgesteld. Deze recipiënten dienen zodanig 
beveiligd en vastgemaakt te worden dat omvallen onmogelijk is. 

OK NOK NVT 

6. De stock aan gasrecipiënten is ….. meter verwijderd van de 
verbruikerseenheden, de stock moet op een veilige afstand van het evenement 
opgeslagen worden. 

OK NOK NVT 

7. De verbinding tussen de butaan -of propaanflessen bestaat uit een buigzame 
leiding die zodanig is aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan 
ontoelaatbare temperaturen of mechanische beschadigingen wordt blootgesteld. 

OK NOK NVT 

 De gasslang is van het type slang voor propaan en butaaninstallaties; OK NOK NVT 

 Deze gasslang heeft slechts een maximale lengte van 5 m en voldoet         
aan de EN 559. 

OK NOK NVT 

Op de gasslang zijn navolgende kenmerken aangebracht: OK NOK NVT 

 S EN 559; OK NOK NVT 

 Maximale werkdruk (minimaal) 15 bar; OK NOK NVT 

 Fabricage datum (maximaal 5 jaar ouderdom); OK NOK NVT 

 Bevestigingen voor de soepele slangen zijn uitgevoerd met           
spanbeugels. 

OK NOK NVT 

8. De gasinstallatie beschikt over een attest afgeleverd door een erkend 
keuringsorganisme. 

OK NOK NVT 

9. De gasrecipiënten zijn afgeschermd tegen invloed van warmtebronnen (o.a. 
zonlicht, kooktoestellen enz.). 

OK NOK NVT 

10. De gasinstallaties zijn uitgerust met een voordrukregelaar en lage 
drukontspanners (28mbar - 37mbar); 

OK NOK NVT 

11. Open gasvuren zijn beveiligd met een thermokoppel of een ionisatiebeveiliging; OK NOK NVT 

12. Open vuren zijn afgeschermd met onbrandbare materialen; OK NOK NVT 

13. Alvorens de installatie in dienst gesteld wordt zijn eventuele lekkages door 
middel van afzepen opgespoord en dichtgemaakt. 

OK NOK NVT 

14. Eén draagbaar blustoestel van minimum 6 kg en een branddeken bevinden zich 
in de onmiddellijke omgeving van de gasinstallatie. 

OK NOK NVT 
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Deze checklist dient aan de dienst Veiligheid & Preventie, of de bevoegde brandweereenheid, 
vóór de start van de activiteiten, overgemaakt te worden! 


