Veilig omgaan met flessengas
(meegestuurd met factuur 2019)

Het College van Burgermeesters en Wethouders en de
brandweer van de gemeente Westvoorne vinden het belangrijk
dat recreanten veilig kunnen recreëren. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de recreatie ondernemer, maar voor een
belangrijk deel ook bij de recreant zelf. Daarom is het belangrijk
dat u als recreant weet wat de voorschriften zijn met betrekking
tot een flessengasinstallatie. Gezien het belang van veilige
installaties op de kampeerterreinen zullen er binnen de gemeente
Westvoorne steekproefsgewijs controles worden gehouden.

Verkoop:
•
•
•

Bij de receptie verkopen we 5 kg en 10.5 kg flessen.
Voor blauwe weggooiflessen verwijzen we u door caravanbedrijf de duinwei – Berkenrijs 12 Rockanje.
Voor het vullen van uw kunststofflessen kunt u terecht bij Voorne gas Achterdijk 54 Vierpolders.

Gasfles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er moet sprake zijn van een door het Stoomwezen BV goed gekeurde gasfles. Voor buitenlandse
flessen geldt dat deze voorzien moeten zijn van een zogenaamd pi-kenmerk (Europees Keurmerk).
Shell-benegas en Primagas flessen moeten om de 15 jaar worden gekeurd. Andere merken om de 10
jaar.
Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gasflessen worden geplaatst.
Gasflessen met een inhoudsvolume van meer dan 45 liter zijn NIET toegestaan.
Indien de gasflessen in een disselbak worden geplaatst moet deze goed geventileerd zijn. Omdat
propaan- en butaangas zwaarder is dan lucht moet er een goede ventilatie zijn op het bodemniveau.
De flessen mogen slechts gevuld zijn met gas waarvoor de flessen zijn beproefd,(geen autogas!).
Bij lekkende flessen moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om brand- en explosiegevaar
te voorkomen.
Gasflessen mogen niet worden ingegraven en moeten geplaatst zijn op een niet vochtige en stevige
ondergrond.
Gasflessen met een inhoud van meer dan 6 kilogram mogen niet in een caravan aanwezig zijn.
Gasflessen moeten altijd op een goed zichtbare, makkelijk toegankelijke plaats staan.
De gasflessen moeten beschermd zijn tegen directe zonnestraling. Laat altijd duidelijk zien waar de
gasflessen staan (door bv. een felle rand te schilderen op de kast).
De flessen moeten staand zijn opgesteld en goed beveiligd zijn tegen omvallen.

Gasslangen:
•

•

Gasslangen mogen alleen gebruikt worden als deze goedgekeurd zijn. Goedgekeurde slangen zijn
herkenbaar aan het NEN nummer op de slang. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen
(oranje) mogen niet ouder zijn dan 3 jaar, gerekend vanaf het productie jaartal, vermeld op de slang.
Een gasslang dient te allen tijde te worden vernieuwd indien deze scheuren vertoond, dan wel op een
andere wijze niet voldoende deugdelijk meer is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt.
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•

•

Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikerstoestel groter is dan 1 m, dan dient deze
verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm koperbuis; Dit houdt in dat de lengte van de gasslang niet
groter mag zijn dan één meter.
Gasslangen moeten met een deugdelijke klem of perskoppeling aan beide zijden worden vast gezet. In
verband met duurzaamheid dienen bij voorkeur roestvrijstalen slangklemmen te worden gebruikt.

Gasdrukregelaars:
•
•

Gasdrukregelaars die ouder zijn dan 5 jaar, gerekend vanaf het productiejaar, dienen te worden
vervangen. Het productie jaartal staat op de regelaar vermeld.
De regelaars moeten dezelfde druk aangeven dan de aan te sluiten apparatuur (30 of 50 mbar).

Afsluitkranen:
•
•
•

Afsluiters en kranen moeten op gemakkelijk toegankelijke plaatsen zijn aangebracht (niet tussen
vloeren en slecht geventileerde ruimten).
De kranen kunnen op lekkage gecontroleerd worden met zeepsop of gaslekzoeker.
Gaskranen moeten met de hand en zonder gebruikmaking van gereedschap opengedraaid worden.

Ventilatie:
•

Er moet gezorgd worden voor een goede lucht circulatie c.q. doorstroming van lucht in alle vertrekken
en/of ruimten onder de caravan.

Installatie:
•

De installatie moet, conform de voorschriften van de campingeigenaar, periodiek door een erkend
bedrijf worden onderhouden. U kunt worden verzocht om het bewijs van onderhoud te overleggen.

Wij wensen u een prettig verblijf , op kampeerterrein, Midicamping van der Burgh, in de gemeente Westvoorne.
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