
Richtlijnen GAS EN GASFLESSEN. 

1.1 Opslag gasflessen: 

• buiten de aangesloten flessen mag er slechts één reservefles in de inrichting worden 

geplaatst. 

• maximum 5 gasflessen (som van alle volle, lege en flessen in gebruik met totale maximale 

waterinhoud van 350 liter) per uitgebate inrichting en per batterij van gasflessen. 

1.2 Drukregelaar: 

• moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas. 

• EN moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn. 

1.3 Slangen: 

• Voor verbruikstoestellen op gas mogen enkel geschikte slangen worden gebruikt die zich in 

goede staat bevinden. 

• Voor de verbinding tussen drukregelaar en verbruikstoestel (ontspannen gas) mogen enkel 

oranje slangen gebruikt worden die bij voorkeur maximum 2 m lang zijn (maximum 0,5 m 

voor verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel). Serieschakeling slangen is 

verboden. 

De maximum lengte van 2 m mag groter zijn indien: 

- hierdoor de flessen op een veiligere, goed bereikbare plaats staan 

- er geen gevaar bestaat om de slangen te beschadigen en/of erover te struikelen 

- de slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden. 

 

De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels op slangpilaren 

die aangepast zijn aan de diameter en mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. 

 

• Voor de verbinding tussen gasflessen (niet-ontspannen gas) mogen enkel zwarte slangen 

gebruikt worden die maximum 1 m lang zijn. 

De slangen dienen aan de uiteinden voorzien te zijn van door de fabrikant voor gemonteerde 

koppelstukken en mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. 

• Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten. 

1.4 Aansluiting gasflessen: 

• niet roken én geen open vuur tijdens aansluiting. 

• de dienstkraan wordt steeds met de hand geopend, nooit met werktuigen. 

• bij lek in de installatie: onmiddellijk de dienstkraan van de gasfles(sen) sluiten tot de lekkage 

verholpen is. 

1.5 Andere opmerkingen: 

• wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten 

zijn. 

• gasflessen mogen niet worden opslagen onder het straatniveau 

• volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard, steeds rechtop en stabiel geplaatst en 

beschermd tegen aanrijding of omvallen. 



De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met de correcte 

kraanverzegeling. 

Vulling dient te gebeuren in een erkend vulcentrum, bijgevolg zijn ze voorzien van een 

veiligheidsetiket (zwarte vlam op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een plastiek 

zegel. 

 

Richtlijnen KOOKTOESTEL (BAK- EN BRAADTOESTEL, FRITUURPAN, BARBECUE, 

WATERKOKER, GRILL, SPIT OF GELIJKWAARDIG), 

VERWARMINGSTOESTEL, STROOMAGGREGAAT, KOELMACHINE OF EEN 

GELIJKWAARDIGE INSTALLATIE EN HAAR BRANDSTOFVOORRAAD. 

1.1  Moet zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden. 

1.2  Moet minstens 120 cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er 

zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. 

1.3  Moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed 

vakmanschap. 

1.4 Heeft een energietoevoer die gemakkelijk bereikbaar is en manueel afsluitbaar of 

afkoppelbaar is. 

1.5  Verwarmings- of kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek (vb. door 

nadars) 

1.6  Er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld 

worden op de voor de brandweer meest toegankelijke plaatsen. 

1.7  Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel of er 

moet een voldoende groot branddeken - conform EN 1869 - aanwezig zijn. 

1.8  Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat. 

1.9  Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden. 

1.10  Verwarmingstoestel of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een 

gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden. 

1.11  Voor de voeding van verwarmingselementen is enkel elektriciteit of gas toegestaan. 


