RICHTLIJN PLAATSEN (FEEST)TENTEN

Bij het plaatsen van tenten op terreinen van de Universiteit Leiden geldt het volgende:


Plaatsing op het terrein.
• Plaats de tent op minimaal 10 meter afstand vanaf de gebouwen.
• Zorg voor een vrije ruimte van tenminste 5 meter rondom elke tent.
• Laat voor externe hulpverleningsdiensten ( brandweer, politie, ambulance ) een doorgaande route met een breedte
van 3,50 meter en een hoogte van 4,20 meter vrij. De tent moet tot op een afstand van 30 meter langs deze route
bereikbaar zijn. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
• In de vluchtroutes buiten de tent mogen zich geen tuien of andere obstakels bevinden.



Constructie.
• De constructie van de tent moet voldoende stabiliteit bezitten.
• Het tentdoek moet minimaal voldoen aan de brandveiligheidsklasse 2 van de NEN 6065.
• Het tentdoek mag een maximale rookproductie bezitten met een volgens de NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van
ten hoogste 2,2 m-1



Uitgangen en vluchtwegen.
• In de tent moet minimaal één nooduitgang aanwezig zijn met een breedte van tenminste 1,50 meter en een hoogte
van tenminste 2,00 meter.
• Het aantal nooduitgangen wordt bepaald door het maximaal aantal toe te laten personen.
• De nooduitgangen moeten gelijkmatig over de omtrek van de tent zijn verdeeld.
• De nooduitgangen moeten rechtstreeks bereikbaar zijn.
• Zorg ervoor dat er binnen een straal van 2 meter van de nooduitgangen geen tafels, stoelen, tuien of andere
obstakels aanwezig zijn.
• Breng houten vloeren en podia zodanig aan dat er geen open naden tussen de vloeren of de podiumelementen kan
ontstaan in verband met een veilige ontvluchting.
• Bij vloeren die hoger liggen dan het buitenterrein moet voor elke uitgang aan de buitenzijde van de tent een vlonder
aanwezig zijn van gelijke hoogte als de vloer binnen in de tent met een breedte en een lengte gelijk aan de breedte
van de nooduitgang.
• Voorzie de vlonder, zo nodig, van treden met een maximale optrede van 0,17 meter, of leg de vlonder aan onder
een hellingshoek van 1:10.



Installaties.
• Elektrische installatie.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010.
- Rol kabelhaspels altijd helemaal uit.
- Breng boven de nooduitgangen continu brandende vluchtwegtransparantverlichting aan.
- Bij elektriciteitsuitval moet automatisch een noodverlichting worden ingeschakeld met een minimaal
verlichtingsniveau van 1 lux gemeten op vloerniveau. De capaciteit van de noodstroomvoorziening moet
voldoende zijn om de noodverlichting 30 minuten op het minimumniveau te laten branden.
•

Verwarmingsinstallatie.
- Verwarmingstoestellen met een open verbrandingskamer, waarbij verbrandingsgassen in de tent worden
verspreid ( zoals bijvoorbeeld heteluchtkanonnen ), zijn niet toegestaan.



Blusmiddelen.
- De blusmiddelen moeten gecontroleerd en goedgekeurd zijn ( onderhoudssticker ).
- Zorg voor minimaal 4 handbrandblusapparaten met een minimale inhoud van 6 liter sproeischuim.
- Plaats de blusmiddelen op zichtbare plaatsen, bij voorkeur in de nabijheid van toezichthoudend of bedienend
personeel.



De tent moet worden beschouwd als een tijdelijk onderkomen van de Universiteit Leiden. Daarom moet
voorafgaande aan de ingebruikname de 'Controlelijst veiligheid bij evenementen' worden toegepast.
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