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9. Brandpreventie en blusmiddelen
9.1. Signalering en gezondheid
9.1.1. Elk onderkomen dient, in opdracht van de brandweer, voorzien te zijn van een
rookmelder zodat vroegtijdige branddetectie kan plaatsvinden.
9.1.1.1. Een rookmelder dient altijd aan het plafond bevestigd te worden (warme lucht stijgt
op), bij voorkeur in het het midden van de ruimte, maar altijd 50 cm van de muur.
Bij een schuin- of puntplafond moet de rookmelder minimaal 30 cm van de nok
moeten hangen.
9.1.2. Elk onderkomen met een geiser of koelkast op gas dient, in opdracht van de
brandweer, een koolmonoxide-melder in het huisje te hebben om koolmonoxide
vergiftiging te voorkomen.
9.1.2.1. De koolmonoxide melder moet op het plafond worden geïnstalleerd, op tenminste 30
cm afstand van elke muur of van welk ander obstakel dan ook. Als de melder
wordt geïnstalleerd in een ruimte met een schuin- of puntplafond, moet deze
minstens 1 meter lager worden bevestigd dan het hoogste punt in de ruimte,
zolang dit hoger is dan alle aanwezige ramen en deuren. Een melder moet op
minstens 2 meter van het brandstof verbruikend toestel worden geïnstalleerd.
9.2. Collectieve brandbestrijdingsmiddelen
9.2.1. De vereniging heeft om de 15 huisjes een brandslang gerealiseerd en tevens zijn er 15
grote brandblussers die op de voorschoeiing geplaatst dienen te worden.
9.2.2. Bereikbaarheid van blusmiddelen: Leden op wiens erf een brandkraan en/of
brandslang is gesitueerd, dienen er voor te zorgen dat deze brandkraan en/of
brandslang te allen tijde bereikbaar zijn.
9.2.3. Op de plaatsten, door het bestuur aangewezen, waar de grote brandblussers of
brandslang komen te staan, is het lid verantwoordelijk dat deze brandslang of
brandblusser goed in het zicht en toegankelijk wordt opgesteld. De brandblusser of de
brandslang dienen 14 dagen na de laatste dag van het opbouwen te zijn geplaatst dan
wel te zijn aangesloten.
9.2.4. De brandblusapparaten dienen gedurende de winter, in het bezit en onder de
verantwoording van het lid te blijven.
9.3. Individuele brandbestrijdingsmiddelen
9.3.1. De vereniging stelt aan elk lid een 2 kg brandblusapparaat in bruikleen beschikbaar,
deze apparaten blijven het eigendom van kampeervereniging "Jan van Speyk". Bij
beëindiging van lidmaatschap dient dit apparaat ingeleverd te worden bij het bestuur,
waarna het gewezen lid € 48,- borg retour ontvangt.
9.3.2. De brandblusser dient, binnen, op een goed toegankelijke en goed zichtbare plaats te
worden opgehangen, zodanig, dat bij afwezigheid van het lid/bewoner de brand blusser
ook van buiten af bereikbaar is, desnoods door het inslaan van een ruit.
9.3.3. Bij het zoekraken of defect/afkeuren van het apparaat worden de kosten van
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vervanging aan de desbetreffende lid in rekening gebracht.
9.3.4. Kosten voor een vulling dienen door het lid zelf te worden betaald.
9.3.5. Het lid blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aan hem in bruikleen gegeven
brandblusser.
9.3.6. Om de twee jaar worden de brandblussers gecontroleerd en in deze jaren zal de
brandblusser aan het einde van het seizoen moeten worden in geleverd bij de
strandwacht. Bij verzuim is het lid zelf verantwoordelijk voor de keuring en de daarbij
behorende kosten.
9.3.7. Het jaar nadat de brandblussers zijn ingeleverd voor de collectieve controle dienen
deze zo spoedig mogelijk weer te worden opgehaald bij de strandwacht. De
brandblussers dienen 14 dagen na de laatste dag van het opbouwen te zijn opgehaald
bij de strandwacht.

