Editiebijlage 4 aan het Reglement Carnaval Halle
Brandweer

Reglementering betreffende de brandveiligheid
Hierbij laten wij U de richtlijnen aangaande de veiligheids instructies geworden
betreffende het vullen van elektrogeengroepen op de praalwagens en op de
camionetten van de carnavalsverenigingen.

1) De reserve brandstof moet worden opgeslagen in metalen of kunststoffen jerrycans
die geschikt zijn voor de opslag van brandbare koolwaterstoffen. De maximale inhoud
van de jerrycan is 20 liter (makkelijker hanteerbaar). Enkel bezines en dieselolie zijn
toegestaan!
2) Elektrogeengroepen mogen in geen geval ingebouwd worden in praalwagens en ook
niet geplaatst worden op het dak van v rachtwagens of camionetten.
3) Per carnavalgroepering en per praalwagen mag er slechts max. 40 l. brandstof
meegenomen worden tijdens de optocht. De plaatsing van deze jerrycans zal gebeuren
zo ver mogelijk uit de buurt van verbrandingsmotoren. Voor de ca mionetten mag er
slechts max. 20 liter meegenomen worden.
4) De elektrogeengroepen moeten stilgelegd worde n tijdens het vullen!
5) Het vullen dient te gebeuren in optimale omstandigheden d.w.z. zorgen voor een
goede verluchting en op een plaats waar er geen concentratie van toeschouwers is.
Voor de zondagstoet dient dit dus t e gebeuren op de vooraf bepaalde plaatsen door de
organisatie.
6) Het bijvullen mag enkel gebeuren door middel van een speciale vuldop met
overvulbeveiliging, zowel bij warme als bij koude motor .
7) Door de carnavalgroepering zal een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld worden
en enkel deze verantwoordelijke organiseert het vullen van de elektrogeengroepen,
zowel op praalwagen als camionette.
8) Tijdens het vullen zal de veiligheidsverantwoordelijke klaar staan met een
brandblusapparaat, om bij het minste onheil te kunnen ingrijpen.
9) Per praalwagen zal gezorgd worden voor 24 kg. bluspoeder te verdelen in toestellen
met een minimum inhoud van 6 kg. en een keuringsdatum van maximum 1 jaar oud.
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De helft van het bluspoeder in de nabijheid van de elektrogeengroep, de andere helft
op een gemakkelijk bereikbare pl aats door de andere leden van de groep.
10) Per camionette, die voorzien is van een elektrogeengroep, moet en er een
poederblusser met minimuminhoud 6 kg. v oorzien worden.
11) De blustoestellen moet goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. De
instructies die op de toestellen staan moeten door de leden van de carnavalgroepering
gekend zijn.

Belangrijk !: Bij het niet naleven van deze regels zal er een deelneemverbod gegeven
worden.
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