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Checklijst brandveiligheid deelnemers 

carnavalstoet – INVULLEN EN MEEBRENGEN 

Zondag 12 maart 2023 
 

   
Naam carnavalsvereniging:   

   
Naam verantwoordelijke:   

GSM verantwoordelijke:   

E-mail verantwoordelijke:   

   
 

BLUSTOESTEL JA NEE N.V.T. OPMERKING 
Is er min. 1 blustoestel aanwezig? 
Min. 6kg of 1BE - type poeder of water/schuim  
(CO2 enkel in supplement) 

    

Is het blustoestel jaarlijks gekeurd?  
Sticker met datum laatste controle op blustoestel 
voorzien of factuur van nieuw toestel beschikbaar 
tijdens controle 
blustoestellen uit vrachtwagens - vervaldatum mag niet 
overschreden zijn. 

    

Is het blustoestel voorzien van een BENOR 
keurmerk? 

    

Is het blustoestel goed zichtbaar en 
bereikbaar? 

    

Is het blustoestel stevig bevestigd?     

Zijn de deelnemers op de hoogte van de 
locatie van het blustoestel en weten ze hoe 
het te gebruiken? 

    

VLUCHTWEGEN JA NEE N.V.T. OPMERKING 
Is de toegankelijkheid van de praalwagen 
veilig en gemakkelijk voor alle deelnemers? 
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STROOMAGGREGATEN JA NEE N.V.T. OPMERKING 
Is de aggregaat stevig en veilig gemonteerd? 
Aandachstpunt bij aandrijving aggregaat door 
kardanas: bewegende delen moeten afgeschermd zijn. 

    

Bestaat de ruimte uit onbrandbaar 
materiaal? 
Geen brandbaar materiaal ter hoogte van een 
hittebron. 

    

Is er voldoende verluchting voorzien ? 
Geen opstapeling van uitlaatgassen mogelijk. 

    

Geeft de uitlaat rechtstreeks naar buiten uit?     

Is de uitlaat vrij en bevindt ze zich op 
voldoende afstand van brandbaar materiaal? 

    

Is er een opslag van brandstoffen voorzien op 
de wagen of trekker. (verboden!) 

    

Is er een metalen trechter voorhanden om de 
aggregaat voor aanvang van de stoet te 
vullen? 
Brandstof mag enkel bijgevuld te worden indien de 
praalwagen stilstaat en de aggregaat stil ligt + 
hanteren rookverbod. 

    

ELEKTRICITEITSVOORZIENINGEN JA NEE N.V.T. OPMERKING 
Is er een zekeringskast voorzien? 
Wordt ten zeerste aangeraden. 

    

Zijn de richtlijnen van goed vakmanschap en 
het AREI opgevolgd? 

    

Zijn er dominostekkers, opgerolde 
verlengsnoeren, blotebedrading, open 
verbindingen, ... aanwezig? 

    

Is de geluidsinstallatie stevig en veilig 
gemonteerd? 

    

DIVERSEN JA NEE N.V.T. OPMERKING 
Is er een stevige borstwering voorzien in 
geval van hoogte > 1m? 
Hoogte borstwering bij voorkeur 1m10 maar min. 1m 
met tussenleuning. 

    

Bevindt er zich open vuur op de wagen? 
(verboden!) 

    

Bevinden er zich gasflessen op de wagen? 
(verboden!) 

    

Zijn drukhouders (bijv. acid) stevig bevestigd 
tegen omvallen? 

    

Bevindt er zich sterke drank (alcoholgehalte > 
20%) op de wagens? (verboden!) 

    

Is er een zaklamp aanwezig ? (enkel van 
toepassing voor lichtstoeten) 
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Dit document dient op het voertuig aanwezig te zijn tijdens de 

stoet zodat het steeds voorgelegd kan worden tijdens een controle 

door de brandweerpost! 

 

   
Naam veiligheidsverantwoordelijke:   

   
Datum:   

 
 

  

Handtekening:   

   
   

 


