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VOORCONTROLE OKT-NOV

Deze checklist is ook het bezoekverslag

Naam bedrijf Contactpers.

Adres E-mail

Controleur Telefoon

Datum en tijd Zaaknummer

Uitgangspuntendocument Datum Artikel

Datum UPD B1 5.2

Datum laatste 5-jaarlijkse beoordeling B1 5.7

Datum volgende 5 jaarlijkse beoordeling -

Sprinkler en brandmeldsysteem Datum Artikel

Datum laatste goedkeuring (ANPI) B1 5.4

Logboek aanwezig en compleet (o.a. pomptesten) -

De (buffer)bewaarplaats Goed Fout N.v.t. Artikel

Er is geen vuurwerk en andere goederen gelijktijdig aanwezig ☐ ☐ ☐ B1 3.1

Sluiten de deuren goed door zelf sluitend mechanisme ☐ ☐ ☐ B1 2.4

Zijn de doorvoeren nog goed brandwerend afgewerkt ☐ ☐ ☐ B1 2.1

Zijn wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de WBDBO ☐ ☐ ☐ B1 2.1

Restant vuurwerk min. 2cm van muur en 50cm van sprinklerkop ☐ ☐ ☐ M60 4.3a

Gangpad bij opslag vuurwerk tenminste 75cm ☐ ☐ ☐ B1 3.6

Notities



VUURWERKCONTROLE  2017
VERKOOPDAGEN 2017

Deze checklist is ook het bezoekverslag

Naam bedrijf Contactpersoon

Adres E-mail

Controleur Telefoon

Datum en tijd Zaaknummer

Verkoop(ruimte) Goed Fout N.v.t. Artikel

Rookverbod aangegeven met pictogram bij ingang winkel ☐ ☐ ☐ B1 1.7

Afstand licht ontvlambare stoffen tot de verkoopbalie >30m ☐ ☐ ☐ B1 1.9

Vuurwerk en afleveren vindt plaats onder de sprinklers ☐ ☐ ☐ B1 4.2

Ligt het vuurwerk buiten handbereik van de klanten ☐ ☐ ☐ B1 4.2

Deuren verkoopruimte naar bewaarplaats zijn dicht ☐ ☐ ☐ B1 2.6

Deuren verkoopruimte naar bewaarplaats zijn zelf sluitend uitgevoerd ☐ ☐ ☐ B1 2.6

Is tijdens de controle meer dan 25 kg vuurwerk p/p meegenomen ☐ ☐ ☐ 2.3.3

Alleen vuurwerk aanwezig tijdens verkooptijden ☐ ☐ ☐ B1 4.1

Werkzame personen hebben schriftelijke instructies gekregen ☐ ☐ ☐ B1 1.4

Bewaarplaats en bufferbewaarplaats Goed Fout N.v.t. Artikel

Deuren van de opslag en voorportaal zijn dicht en sluiten goed ☐ ☐ ☐ B1 2.4 & 3.4

Vuurwerk ligt minimaal 2cm van de muur en 50cm onder sprinklerkop ☐ ☐ ☐ m60 4.3/PvE

In de bewaarplaats zijn geen geopende verpakkingen ☐ ☐ ☐ B1 3.3

Gangpad is tenminste 75cm ☐ ☐ ☐ B1 3.6

Op de deuren zijn de juiste gevarensymbolen aanwezig (onder pagina) ☐ ☐ ☐ B1 1.6

Dozen zijn door stapelen niet vervormd ☐ ☐ ☐ B1 3.7

Notities



VUURWERKCONTROLE 2017
OVERZICHT ARTIKELEN 2017

Artikel Tekst Vuurwerkbesluit

2.3.3 Het is verboden per levering meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan een particulier ter beschikking te stellen. Voor de
bepaling van de hoeveelheid consumentenvuurwerk wordt uitgegaan van het gewicht van het vuurwerk als zijnde onverpakt.

B1 1.4

Degene die de inrichting drijft heeft de in zijn inrichting werkzame personen die belast zijn met de verkoop van consumenten-
vuurwerk, het gereedmaken van vuurwerkpakketten en het de bewaarplaats inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk,
een schriftelijke instructie verstrekt, die erop gericht is gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift
of maatwerkvoorschrift wordt overtreden, uit te sluiten en die erop gericht is dat voornoemde personen zijn geïnstrueerd over het
gevaar van consumentenvuurwerk en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.

B1 1.6
Op de toegangsdeur van alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig is, wordt een veiligheidssymbool aangebracht, waar-
mee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in bijlage XVIII bij de Arbeidsomstandigheden-
regeling opgenomen borden.

B1 1.7
Binnen de inrichting mag niet worden gerookt en mag geen vuur of open vlam aanwezig zijn. Bij iedere ingang van de inrichting is
een verbodsbord aanwezig dat voldoet aan de intrinsieke kenmerken van het in bijlage XVIII bij de Arbeidsomstandighedenrege-
ling opgenomen verbodsbord waaruit blijkt dat vuur, open vlam en roken verboden zijn.

B1 1.9
De afstand van ruimten waar vuurwerk aanwezig mag zijn tot licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzon-
dering van brandblusmiddelen, is ten minste 5 m. In de ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, mogen
geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

B1 2.1

De (buffer)bewaarplaats wordt gelijkgesteld met een brandcompartiment. De WBDBO van een (buffer)bewaarplaats is niet lager
dan 60 min. De brandwerendheid van een (buffer)bewaarplaats naar een andere (buffer)bewaarplaats is niet lager dan 120 min.
Bovendien zijn de wanden, vloer en afdekking van een (buffer) bewaarplaats vervaardigd van metselwerk, beton of cellenbeton.
Doorvoeringen van leidingen zijn met dezelfde brandwerendheid afgewerkt. Ander materiaal dan metselwerk, beton of cellenbe-
ton kan worden toegepast indien het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en construc-
tieve stevigheid wordt bereikt.

B1 2.4 De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats: draait naar buiten, is zelfsluitend, is steeds onbelemmerd bereikbaar.

B1 2.6
De scheidingsconstructie tussen de ruimte waarin de deur van de (buffer-)bewaarplaats zich bevindt en de verkoopruimte heeft
een brandwerendheid die niet lager is dan 30 minuten en bevat naast de zelfsluitende toegangsdeur naar de verkoopruimte geen
openingen of ramen die opengezet kunnen worden.

B1 3.1 In de (buffer)bewaarplaats mogen geen consumentenvuurwerk en andere goederen gelijktijdig aanwezig zijn.

B1 3.3 In de bewaarplaats mogen geen andere werkzaamheden worden verricht dan het inbrengen of uitnemen van verpakt consumen-
tenvuurwerk. Dit voorschrift is niet van toepassing indien geen opslag van vuurwerk plaatsvindt.

B1 3.4 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk moet de deur van de (buf-
fer)bewaarplaats gesloten worden gehouden.

B1 3.6
De (buffer)bewaarplaats is zodanig ingericht dat visuele inspectie van consumentenvuurwerk mogelijk is en het inbrengen en
uitnemen van vuurwerk niet wordt belemmerd. In een betreedbare (buffer)bewaarplaats is daarom ten minste één gangpad met
een breedte van ten minste 75 cm aanwezig.

B1 3.7
Bij stapeling van verpakt consumentenvuurwerk wordt de maximale hoogte van een stapel mede bepaald door de sterkte van het
verpakkingsmateriaal. De onderste lagen worden niet zodanig vervormd of beschadigd door het gewicht van de hoger gelegen
lagen, dat het verpakkingsmateriaal zijn functie en beschermende werking verliest.

B1 4.1

Gedurende de openingstijden van de winkel is tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk
per verkoopruimte niet meer dan 500 kg consumentenvuurwerk aanwezig. Indien meerdere verkoopruimten aanwezig zijn, mag
per brandcompartiment maximaal één verkoopruimte aanwezig zijn. Buiten deze tijden is in de verkoopruimten geen ander con-
sumentenvuurwerk dan fop- en schertsvuurwerk aanwezig en in totaal daarvan niet meer dan 200 kg.

B1 4.2 Het in een verkoopruimte aanwezige consumentenvuurwerk wordt zodanig opgeslagen dat het zich niet onder handbereik van het
publiek bevindt en dat het bereikbaar is voor het water van de automatische sprinklerinstallatie.

B1 5.2

De brandbeveiligingsinstallatie is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden overeenkomstig een uitgangspuntendocu-
ment, opgesteld overeenkomstig memorandum nr. 60. Het uitgangspuntendocument is beoordeeld door een door de Stichting
Raad voor Accreditatie geaccrediteerde NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling wat betreft het uitvoeren van beoorde-
lingen en inspecties ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties op basis van memorandum nr. 60. Het uitgangspuntendocument
en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de brandbe-
veiligingsinstallatie wordt begonnen. Het uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn binnen de
inrichting aanwezig.

B1 5.4

Iedere twaalf maanden na aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt door een inspectie-instelling als bedoeld in voorschrift
5.2 beoordeeld of de brandbeveiligingsinstallatie functioneert en is onderhouden conform het in voorschrift 5.2 bedoelde goedge-
keurde uitgangspuntendocument. De inspectierapporten zijn binnen de inrichting aanwezig. Een bewaarplaats, een bufferbe-
waarplaats of een verkoopruimte is niet in gebruik zolang uit het laatst opgestelde inspectierapport blijkt dat een brandbeveili-
gingsinstallatie niet voldoet aan het goedgekeurde UPD.

B1 5.7

Iedere vijf jaar vanaf de goedkeuring van het uitgangspuntendocument door het bevoegd gezag wordt dat document beoordeeld
door een inspectie-instelling als bedoeld in voorschrift 5.2. De beoordeling bestaat in ieder geval uit een beoordeling van de ge-
hanteerde uitgangspunten en normen in het uitgangspuntendocument in relatie tot de uitgangspunten en normen die gezien de
actuele stand der techniek gehanteerd worden op het moment van de beoordeling en in relatie tot de doorgevoerde wijzigingen.

m60 4.3a Er moet een minimale vrije ruimte van 0,5 m tussen de sprinklers en de goederen aanwezig zijn.


