CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

n.v.t.

niet in orde

niet geheel
in orde

INVENTARISATIE / INSPECTIE

in orde

score
TOELICHTING / EVALUATIE

VERANTWOORDELIJKHEID
1.
1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun
resp. verantwoordelijkheid gewezen.

VERGUNNING / TOESTEMMING
2.
1. Het houden van evenementen staat in de
gebruiksvergunning van de locatie.
2. Het houden van evenementen staat niet
in de gebruiksvergunning van de
locatie. Vergunning van de gemeente is
vereist, aangevraagd en verkregen.
3. De gebouwbeheerder heeft toestemming
gegeven.
3.
CONTRACTEN
1. In de leveranciers- en deelnemersovereenkomsten wordt gewezen op de
veiligheidsaspecten.
4.
VRIJHOUDEN TERREIN
1. Een plattegrond met veiligheidsvoorzieningen is aanwezig.
2. Het terrein wordt rondom vrijgehouden:
minimale breedte 3,5 m. en hoogte 4 m.
3. Brandkranen en bluswaterwinplaatsen
worden vrijgehouden voor
blusvoertuigen.
4. Op het terrein worden beplanting,
parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen
waar goederen en afvallen worden
opgeslagen of gedeponeerd, zodanig
gesitueerd dat bij calamiteiten het
oprijden en opstellen van redvoertuigen
en andere hulpmiddelen niet wordt
belemmerd of bemoeilijkt.
5. Hekwerken en afzettingen zijn
gemakkelijk te verwijderen.
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5.

NOODUITGANGEN /
VLUCHTWEGEN
1. Er zijn voldoende nooduitgangen met
een minimale uitgangsbreedte berekend
op het maximum aantal bezoekers.
2. De afmetingen van nooduitgangen en
vluchtwegen is minimaal 60 cm.
breedte en minimaal 2 meter hoogte.
3. Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij
van obstakels.
4. Er is voldoende ruimte aan de
buitenzijde van de (nood)uitgangen.
5. Een snelle ontruiming wordt niet
belemmerd door rookvorming
veroorzaakt door een rookapparaat.

6.
STOFFERING EN VERSIERING
1. Versiering hangt op minimaal 2,50
meter boven de vloer.
2. De versiering is niet gemakkelijk
ontvlambaar.
3. Gordijnen en andere verticale stoffering
wordt 10 cm. van de vloer gehouden.
4. Gordijnen in of voor een ingang of
(nood)uitgang zijn zodanig aangebracht
dat deze met de deuren meedraaien en
het openen van deuren niet
belemmeren.
5. Horizontale versiering is onderspannen
met metaaldraad op een onderlinge
afstand van ten hoogste 35 cm. of
onderspannen met metaaldraad in twee
richtingen met een maaswijdte van ten
hoogste 70 cm.
5. Ballonnen zijn of worden gevuld met
een onbrandbaar gas.
6. Stoffering en versiering wordt
vrijgehouden van warmte en hitteafgevende apparatuur.
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7. Vloerbedekking is zodanig aangebracht
dat zij niet kan verschuiven, omkrullen
of oprollen.
8. Vloerbedekking veroorzaakt geen
gevaar voor uitglijden, struikelen of
vallen.
9. Kabels en snoeren die op de vloer
liggen zijn met goed hechtend kleefband zodanig vastgeplakt dat struikelen / of valgevaar wordt voorkomen.
10. Het impregneren met brandvertragende
middelen is tenminste 24 uur voor de
aanvang van het evenement gereed.
7.
OPSTELLINGSPLAN
1. Tussen de rijen met stoelen is een vrije
loopruimte van ten minste 40 cm.
2. Stoelen zijn zodanig gekoppeld of aan
de vloer bevestigd dat deze t.g.v.
gedrang niet kunnen verschuiven of
omvallen.
3. Een rij zitplaatsen die slechts aan één
zijde te verlaten is heeft niet meer dan 8
zitplaatsen.
4. Een rij zitplaatsen die aan beide einden
op een gangpad of een uitgang uitkomt
bevat ten hoogste:
- 16 zitplaatsen, als de vrije ruimte
tussen de rijen < 45 cm is;
- 32 zitplaatsen, als de vrije ruimte
tussen de rijen > 45 cm is;
- 50 zitplaatsen, als de vrije ruimte
tussen de rijen > 45 cm is en er
bovendien aan beide einden van de
rijen een uitgang met een breedte
van minimaal 1,10 meter aanwezig
is.

Universiteit Leiden
afdeling VGM
Poortgebouw Zuid, 3e etage
Postbus 9600
2300 RC Leiden

3

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN
5. De ruimte is zo ingericht dat minimaal:
- 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon
waarvoor geen zitplaats is;
- 0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon
waarvoor een zitplaats aanwezig is
die ten gevolge van gedrang niet kan
verschuiven of omvallen;
- 0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon
waarvoor een zitplaats aanwezig is
die ten gevolge van gedrang wel kan
verschuiven of omvallen.
6. Indien de vrije vloeroppervlakte per
persoon minder is dan 0,50 m2 zijn alle
voorwerpen zo aangebracht dat zij ten
gevolge van gedrang niet kunnen
verschuiven of omvallen.
8.
PODIA / KRAMEN
1. Voor standbouw, podia e.d. zijn
uitsluitend onbrandbare materialen
gebruikt en / of hout, hardboard, triplex,
multiplex, spaanplaat, etc. met een
minimale dikte van 3,5 mm.
9.
AFVAL
1. Afval wordt verzameld in veilig
opgestelde goed afsluitbare containers
van moeilijk brandbaar materiaal.
2. Asbakken en / of papierbakken zijn van
onbrandbaar materiaal vervaardigd.
3. Asbakken worden regelmatig geleegd in
afsluitbare asverzamelaars van
onbrandbaar materiaal.
4. Asverzamelaars worden geleegd in
onbrandbare vaten met een een
afsluitbaar deksel.
10. ELEKTRA
1. De aanleg van elektrische
voorzieningen geschiedt door een
vakbekwaam persoon.
2. Er worden uitsluitend goedgekeurde
(CE-gemarkeerde) apparatuur en
installaties toegepast.
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11. GASFLESSEN
1. Gasflessen staan vast (ook koolzuur !).
12. OPEN VUUR
1. Kaarsen worden op stabiele en
onbrandbare standaards vastgezet.
2. Kaarsen worden bevestigd aan een
wand of geplaatst op een ruime zittafel.
3. Boven plaatsen waar geflambeerd kan
worden is geen versiering aanwezig.
4. Flamberen gebeurt uitsluitend door
daarvoor opgeleide personen.
13. BHV / BRANDWACHT
1. Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners
/ EHBO'ers aanwezig.
2. Er is een EHBO-post aanwezig.
3. Er zijn voldoende EHBO-middelen.
4. Er is een duidelijke bewegwijzering
naar de EHBO-post.
5. Er zijn voldoende brandwachten
aanwezig.
14. BIJZONDERE RISICO'S
1. Beschrijf hier de bijzondere risico's met
de daarvoor getroffen maatregelen.
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