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Veiligheid op de
openbare markten

Op de openbare markten in Antwerpen komen
heel wat bezoekers en ondernemers samen.
Bent u markthandelaar en gebruikt u installaties
op gas of elektriciteit? Wees u dan bewust van
de veiligheidsrisico’s.
In deze folder vindt u de vereisten waaraan uw
standplaats minimaal moet voldoen. Neem deze
grondig door. Zo draagt u bij aan de veiligheid
op de openbare markten en voorkomt u boetes.
De stad voert vanaf nu vaker controles uit
op deze veiligheidsvoorschriften.
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Meer informatie vindt u in het marktreglement
en de politiecodex op
www.ondernemeninantwerpen.be/markten.
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Mobiele gastoestellen
• Zorg ervoor dat het toestel stabiel staat en dat
niemand het omver kan lopen of rijden.
• Houd het toestel buiten het bereik van
bezoekers.
• Let erop dat de slang niet ouder is dan 2 jaar
en niet langer is dan 2 meter.
• Controleer of het gastoestel en alle onderdelen
in goede staat zijn.
• Zet een gasfles nooit vlakbij een keldergat of
rioolput.
• Zet een gasfles nooit in de volle zon of vlakbij
een hittebron.
• Breng nooit meer gasflessen mee dan u nodig
hebt.

Elektrische installaties
• Controleer altijd of u de juiste elektriciteitskabel en -stekker gebruikt (zie foto’s).
• Check of de elektriciteitskabel niet beschadigd
is en conform is met het AREI (algemeen
reglement elektrische installaties).
• Sluit uw elektriciteitskabel correct aan.
• Rol de elektriciteitskabel volledig uit.
• Breng altijd een recent en geldig keuringsverslag van uw elektrische installatie mee.
• Bent u de laatste gebruiker? Zorg ervoor dat
de verdeelkast afgesloten is.
• Is er een defect?
Bel het noodnummer 0499 802 581.

3-polige aansluiting
CEE 230V/32A, max. verbruik 2.000 Watt per aansluiting,
type kabel H07RN-F 3G2,5, rubberen stekker en
contrastekker met IP44-waarde (spatwaterdicht).

5-polige aansluiting
CEE 400V/32A, max. verbruik 15.000 Watt per aansluiting,
type kabel H07RN-F 5G6, CEE stekker en
contrastekker met IP44-waarde (spatwaterdicht).

Verwarm-, bak- en kookinrichtingen
• Zorg ervoor dat uw bak- en braadtoestellen
CE-conform zijn.
• Let erop dat alle toestellen in goede staat zijn,
dat ze stabiel opgesteld zijn en dat ze
geïsoleerd en hittebestendig zijn.
• Voorzie bij baktoestellen altijd een branddeken
en eventueel een deksel (bijvoorbeeld
bij friteuses).
• Zorg ervoor dat er voldoende afstand is met
brandbare voorwerpen.
• Zorg ervoor dat u de nodige keuringsattesten
kan voorleggen.

Doorgangen en brandgangen
• Houd alle doorgangen voor marktbezoekers vrij
van tafeltjes, reclameborden, partytenten, 		
parasols en dergelijke.
• Houd brandgangen vrij die zich tussen de
kramen door bevinden.
• Respecteer het marktplan.
• Volg de instructies van de marktleider.

Snelblussers
• Zorg per standplaats voor minimaal 1
blustoestel, goed bereikbaar en gebruiksklaar.
• Laat het blustoestel jaarlijks keuren
(attest of sticker).
• Zorg voor een blustoestel met een inhoud
van 6l AB of 6kg ABC (ter vergelijking: een auto
heeft een blustoestel van 3l of 3kg).

www.ondernemeninantwerpen.be/markten
03 338 66 88
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