Checklist veilige vuurwerkverkoop 2019

IN DE

VERKOOPLOCATIE

IN DE

VERKOOPRUIMTE

IN DE

(BUFFER-)
BEWAARPLAATS

In deze checklist vatten wij enkele belangrijke regels uit het Vuurwerkbesluit voor u
samen. U kunt ze vooraf doornemen en controleren of u alles goed heeft geregeld.
Hang de checklist op een zichtbare plek in uw bedrijf, zodat uw medewerkers ook
op de hoogte zijn van de regels.
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Staat enkel consumentenvuurwerk (voorzien van een CE-markering)
Wordt vuurwerk direct na levering opgeborgen
Is het gangpad tenminste 75cm breed
Staat het vuurwerk binnen bereik van de sprinklers
Wordt de maximale toegestane opslagcapaciteit niet overschreden (zie uw UPD/PvE)
Staan de stellingen/schappen minimaal 20mm van de muren
Blijft de stapelhoogte van het vuurwerk onder de toegestane hoogte (zie uw UPD/PvE)
Zijn geen scheuren groter van 0,5mm
Is een antistatische verpakkingszak aanwezig
Is de deur dicht of wordt deze opengehouden door toegestane kleefmagneten
Staan binnen 5m geen licht tot zeer licht, ontvlambare stoffen en drukhouders
(brandblusmiddelen uitgezonderd)
Is alles zo ingericht dat de inspecteur bovenstaande
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Ligt maximaal 200kg fop-en schertsvuurwerk
Is een werkende brandmeldinstallatie
Is de brandslanghaspel gecontroleerd en direct bruikbaar
Hangen stickers bij de ingang waarop staat dat roken en open vuur verboden is
Is het veiligheidssymbool ‘ontploffingsgevaar’ zichtbaar op toegangsdeuren van
de ruimtes waar vuurwerk staat
Is het jaarlijkse inspectierapport van de brandveiligheidsinstallatie en
uitgangpuntenrapport aanwezig

Ligt vuurwerk buiten handbereik van klanten
Ligt er buiten verkooptijden geen vuurwerk
Staan geen licht, tot zeer licht, ontvlambare stoffen en drukhouders
(brandblusmiddelen uitgezonderd)
Wordt maximaal 25kg vuurwerk per klant verkocht

Meer informatie
Neem contact met ons op via vuurwerk@odwh.nl of 071-4083100.
Deze checklist is niet volledig. Op https://wetten.overheid.nl/ zoeken vindt u het
volledige Vuurwerkbesluit.

