Feestversiering
Preventietips

Met de feestdagen, het WK en Koningsdag versieren veel ondernemers hun bedrijf.
Dit is goed voor de sfeer en de omzet, mits u de risico’s beperkt. Als uw versiering
in brand vliegt, dan kan de brand zich snel verspreiden. Daarnaast veroorzaken
overbelaste elektrasnoeren en kapotte verlichting vaak brand.

Gebruik brandveilige versiering
Wist u dat de meeste kunststof vlaggetjes en synthetische
slingers niet voldoen aan de brandveiligheidseisen? Kunststof
en synthetische materialen veroorzaken bij brand gevaarlijke
druppelvorming en verstikkende rook. Op de verpakking van
versiering vindt u de brandvertragende eigenschappen.
• Gebruik moeilijk brandbare versiering, zoals vlaggetjes
van aluminium of geïmpregneerd papier.
• Bewaar de verpakking goed. Bij een controle van de
brandweer of gemeente kunt u dan aantonen dat u
brandveilige versiering heeft gebruikt.
• Behandel niet-brandveilige versiering met een brand
vertragend middel (impregneren). Schakel hiervoor een
gespecialiseerd bedrijf in. Vraag om een schriftelijk bewijs
waarmee u kunt aantonen dat de behandelde materialen
aan de brandveiligheidseisen voldoen.
• Gebruik geen versieringen die langer dan een jaar geleden
zijn geïmpregneerd of laat ze opnieuw behandelen.
• Gebruik alleen ballonnen die gevuld zijn met lucht. Als ze
gevuld zijn met een brandbaar gas, dan kunnen ze
ontploffen als ze in aanraking komen met een brandbaar
voorwerp, zoals een sigaret.
• Sta in uw bedrijf alleen toeters toe die gevuld zijn met
een niet-brandbaar drijfgas. Luchthoorns gevuld met
propaangas kunnen een steekvlam geven als er een
brandbaar voorwerp in de buurt komt.

Ga verstandig om met verlichting
• Gebruik geen kaarsen of andere lichtbronnen met
open vlam.
• Test de feestverlichting voordat u deze ophangt door
deze een half uurtje te laten branden.
• Controleer of de bedrading van de feestverlichting
onbeschadigd is.
• Sluit feestverlichting bij voorkeur rechtstreeks of
met een enkel verlengsnoer aan op een stopcontact.
• Rol kabelhaspels helemaal af om overbelasting te
voorkomen.
• Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

• Neem een monster (5 x 25 cm) van het materiaal.
• Houd het uiteinde van het voorwerp in vuur, bijvoorbeeld
met een aansteker of lucifer.
• Neem de vlam weg na vijf seconden – of eerder als het
monster al vlam vat.
Het materiaal is brandveilig als:
• tijdens de verhitting geen druppels (al of niet brandend)
vrijkomen.
• tijdens de verhitting geen roetvlokken vrijkomen.
• het niet meer dan vijftien seconden nabrandt en niet
meer dan zestig seconden nagloeit.

Hang uw versiering veilig op
Het is belangrijk dat u de versiering op veilige plekken
aanbrengt.
Breng versieringen binnen altijd aan:
• op minimaal 50 centimeter afstand van lampen en
andere warmtebronnen.
• op minimaal 2,5 meter hoogte, buiten het bereik van
publiek.
• zonder dat ze de werking van brandmelders, sprinklers
en bewegingsmelders van alarminstallaties belemmeren.
• op zo een manier dat de blusmiddelen zichtbaar en
bereikbaar blijven.
• op zo een manier dat de vluchtwegen en nooduitgangen
vrij blijven.
Breng versieringen buiten, zonder dat u de doorgang voor
hulpdiensten belemmert, altijd aan:
• op minimaal 4,20 meter hoogte.
• op zo een manier dat er nog een vrije doorgang is van
minimaal 3,20 meter breedte.

Heeft u vragen over
schadepreventie?
Nationale-Nederlanden adviseert u graag over
het voorkomen van schade. Een team van ervaren
risicodeskundigen staat voor u klaar.

Stuur een e-mail naar
preventieadvies@nn.nl
Bel tijdens kantooruren met
Team Risicodeskundigen op
070 513 06 40
Kijk op onze website:
www.nn.nl/preventie
729-40.1601

Test de brandveiligheid van uw versieringen
Met een simpele proef test u of uw versieringen voldoen
aan de brandveiligheidseisen. Let daarbij wel op uw eigen
veiligheid. Voer de test buiten uit en gebruik bijvoorbeeld
een metalen tang om het materiaal mee vast te houden:

