
Veilig met gas 

  03 LET OP: 

Vul uw fles nooit illegaal maar enkel door 
een erkend verdeler. 

Gebruik geen  butaan bij  een om-
gevingstemperatuur lager dan 5°C 

Bij problemen of vermoeden van proble-

men verwittig altijd 112 
Brand van een gasinstallatie of fles is en-

Heb je vragen? Contacteer uw Brand-

preventieadviseur via 

> brandweerpost van uw gemeente 

> brandprevenieadviseurs@zone1.be 

> www.besafe.be 

Wat als u een gasgeur waarneemt? 

 Vermijd vlammen of vonken 

 Doe geen schakelaars aan 

 Rook niet 

 Gebruik geen aansteker of lucifers 

 Telefoneer niet met een vast toestel 
of GSM 

 Zoek nooit zelf het lek op; zeker niet 
met behulp van een vlam 

 Sluit de hoofdkraan af 

 Verlucht de ruimte 

 Verwittig de medebewoners en ver-
laat het huis 

 Verwittig de hulpdiensten 112 en de 
nutsmaatschappij 

Lege flessen 

 Controleer steeds of de afsluiter 
dicht is 

 Plaats steeds de afschermkap 
steeds om de afsluiter te bescher-
men 

 Breng de lege flessen terug naar de 
leverancier 

   Brandweer 

   Brandweer 



Wees voorzichtig 

U gebruikt aardgas: 

> Laat uw installatie  regelmatig controleren 
door een vakman 

> Zorg  ervoor dat de gasteller steeds vlot be-
reikbaar is 

> Indien u een lange tijd geen gas gebruikt, sluit 
de hoofdventiel af 

U gebruikt gasflessen 

> Propaan en butaan worden bewaard als 
vloeistof onder hoge druk  

> Bij  gebruik van gasflessen moeten een aan-
tal veiligheidsvoorschriften gevolgd worden 

 zet de flessen steeds rechtop en 
afgeschermd van de zon 

 bewaar de flessen niet in een wandkast, 
in de kelder of dicht bij een warmtebron 

 laat nooit ontvlambare materialen achter 
in de buurt van de gasflessen 

 open nooit een fles zonder reduceerklep 
en gebruik altijd de juiste gasdrukrege-
laar 

 controleer steeds de aanwezigheid van 
de dichtingsring 

 gebruik de dichtingsring met de juiste 
maatvoering en geschikt voor of butaan 
of propaan 

Wees waakzaam.  

Vermijd risicogedrag 

> Leer kinderen uit de buurt van het gasfor-
nuis of van de gasflessen te blijven. 

> Controleer regelmatig de gasslangen van 
het fornuis of de gasflessen op scheurtjes 

> Gebruik nooit spuitbussen in de buurt van 
een open vlam 

> Zorg steeds voor voldoende verluchting in 
de ruimte 

> Sluit de kraan steeds af bij niet gebruik 

> Rook nooit tijdens het aansluiten of vervan-
gen van de fles 

> Open de gasfles steeds manueel, nooit met 
een werktuig 

> Kook niet op een campinggastoestel in de 
nabijheid van open vuur (kampvuur) of ter-
wijl je aan het roken bent 

Gasfles correct aansluiten 

 (Ver)plaats de gasfles altijd rechtop 

 Gebruik de juiste drukregelaar 

 Controleer de dichtingsring in de drukre-
gelaar 

 Gebruik alleen de geschikte propaan– en 
butaanslangen volgens de norm NEN EN 
559 

 Hou rekening met de correcte slan-
glengtes: 

 > huishoudelijk maximaal 0,6 meter 

 > boten en jachten: maximaal 1 meter 

 > vrije tijdsvoertuigen en andere 
 wegvoertuigen: maximaal 0,4 meter (of 
 0,75 meter  om de flessen te kunnen  ver
 vangen) 

 inspecteer regelmatig maar zeker jaarlijks 
vakkundig de slangen en koppelingen 

 Vervang de slang bij verkeluring, vervor-
ming, beschadiging of tekenen van po-
reusheid 

 Vervang steeds de slang na 5 jaar 
(controleer altijd het jaartal op de slang) 

 


