Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Bijlage C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type:
D. « Frietkraam »
-

Zie eveneens de algemene voorwaarden.

-

Indien er gebruik wordt gemaakt van friteuses van het "huishoudelijke"
type, dient men er streng op toe te zien dat het onderstel (meubel,
tafel,…) stabiel en waterpas staat. In dat geval mogen er zeker geen
doeken over of in de buurt van het toestel hangen.

-

De inplanting van het frietkraam moet voldoende verwijderd zijn van alle
nooduitgangen. Ze mag zich niet in het midden van een reeks kramen of
standen bevinden, noch in het midden van een plein of gelijkaardige
plaats maar eerder ergens aan de buitenzijde, op een plaats die
gemakkelijk bereikbaar is voor de hulpdiensten.

-

Het kraam moet op minstens 60 cm van naburige kramen staan.

-

Rondom de installatie dienen lage hekkens te worden geplaatst, om
onvoorziene toenadering en contact te vermijden.

-

Alleen elektriciteit wordt als energiebron toegestaan.

-

Een branddeken of een deksel dat de volledige ketel kan afdekken, moet
zich steeds in de nabijheid van de friteuse bevinden.

-

Een brandblusser van 6 kg poeder ABC moet zich in de nabijheid van het
bakapparaat bevinden. De controle ervan door een bevoegde instantie
mag niet langer dan een jaar geleden zijn.

-

Nooit proberen om een frituurbrand te blussen met water.

-

a) Er moet een persoon worden aangesteld als verantwoordelijke voor
de locatie;
b) die persoon dient over een oproepmiddel (gsm) te beschikken
c) en dient de nummers van de hulpdiensten te kennen (100/112 brandweer en ziekenwagen – 101 politie).
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-

Een actiefiche, aangepast aan de reële situatie waarop alle nuttige
inlichtingen staan die moeten worden doorgegeven aan de centralist
van de hulpcentrale, dient door de organisator te worden opgemaakt en
aan die persoon te worden bezorgd.
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