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GEMEENTE RAVELS 
 
 
 
 
 

 
 

Richtlijnen bij het gebruik van een vuurkorf  bij h et KLJ lokaal Ravels-Eel 
 
 

 
Bij het gebruik van de door de organisatie ter beschikking gestelde vuurkorf dienen de 
verantwoordelijken, voor wat betreft de brandveiligheid, rekening te houden met onderstaande 
bepalingen: 
 
1. Wie de vuurkorf wil gebruiken dient dit minstens twee weken op voorhand te melden bij 

het gemeentebestuur, de brandweer en de lokale politie. 
  
2. De plaats waar het vuurkorf  is geplaatst is bepaald door de organisatoren. 
 
3. De vuurkorf mag noch aangestoken noch aangewakkerd worden met brandbare 

vloeistoffen zoals benzine, thinner, enz…. 
 
4. Het is verboden ontvlambare of gemakkelijk brandende stoffen, recipiënten die 

ontvlambare stoffen bevatten of bevat hebben of recipiënten die samengeperste vleibaar 
gemaakte of opgeloste gassen bevatten, in de nabijheid te plaatsen van de vuurkorf.. 

 
5. Het vuur dient gedoofd te worden om 01.00 uur. 
 
6. Inzake blusmiddelen dienen er ofwel twee draagbare poederblussers van 6 kg ofwel een 

voldoende hoeveelheid water in de nabijheid te zijn. 
 
7. De mogelijkheid moet aanwezig zijn om de brandweerdienst onmiddellijk op te roepen 

(tel. 100). 
 
8. Er dient een verzekering burgerrechterlijke aansprakelijkheid te worden afgesloten 

overeenkomstig de wet van 30.07.1979 en KB 28.02.1991. 
 
9. In geval van extreme droogte (bij fase oranje of rood) is het niet toegelaten om de 

vuurkorf te gebruiken . De op dat moment gangbare fase kan steeds worden opgevraagd 
bij de brandweerdienst van Turnhout via telefoon 014 470920.  
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GEBRUIK VAN VUURKORF  
 
 

Datum: …………………………………………………. 
 
Plaats: ………………………………………………...... 
 
 
Verklaring organisatie: 

Ondergetekende, verantwoordelijke voor de organisatie van: 

.............................................................................................................................................  

heeft kennis genomen van en zal toezien op de strikte naleving van de door het 

gemeentebestuur van Ravels opgelegde veiligheidseisen. 

 

Naam:  ....................................................................................  

Geboortedatum: ....................................................................................  

Adres ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 

Handtekening: ....................................................................................  

 

Verklaring Brandweer Ravels: 

Ondergetekende, Lt. Ing. Jos Dickens, dienstchef brandweer Ravels, neemt kennis van de 

hierboven vermelde organisatie voor het gebruik van een vuurkorf.   

Rekening houdende met de risicofase voor brandgevaar in bos- en heidegebieden  verleent  

brandweer Ravels toestemming voor het gebruik ervan onder voorwaarde dat een strikte 

naleving van de in bijlage bepaalde richtlijnen gebeurt . 

 
Datum: ....................................................................................  

 

Handtekening: ....................................................................................  

 

(Dit formulier ingevuld terugbezorgen aan de gemeentelijke brandweerdienst Ravels, Melkerijstraat 1, 2381 Ravels, 
brandweer.ravels@skynet.be) 

 


