
Plaats optocht:

Thema:
Mobielnummer contactpersoon:

Blusmiddelen Ja Nee NVT Afspraak of verbeterpunt
1 Zijn er voldoende draagbare blusmiddelen aanwezig en Poeder / Schuim / Co2/ Water

zijn deze recentelijk gekeurd en verzegeld?
2 Zijn ze duidelijk zichtbaar en bereikbaar en zijn ze goed

bevestigd in beugel / buis (vaste plaats)?
3 Wordt er geinstrueerd hoe het blusmiddel te gebruiken?

Vluchtwegen Ja Nee NVT Afspraak of verbeterpunt
4 Zijn vluchtwegen vrij van draaiende, en scherpe delen, vrij

van electr. snoeren of draden,warme / gloeiende delen?
5 Zijn de uitgangen blindelings te bereiken en te openen? (evt. geleidetouw)
6 Is vluchtroute veilig ( hoogte / hoge afstappen / railing )?
7 Zijn er meerdere vluchtwegen, of zijn deze te forceren?
8 Is er geinstrueerd / geoefend hoe object snel te verlaten?

Diversen en apparatuur Ja Nee NVT Afspraak of verbeterpunt
9 Zijn uitlaten en hitte bronnen afdoende geisoleerd en

worden verbrandingsgassen goed afgevoerd (uitlaat) en
wordt er rekening gehouden met vermogen van lampen?

10 Zijn aanwezig brandstoffen goed / deugdelijk verpakt en
zijn er hulpmiddelen om deze te vergieten (trechter) en is 
afgesproken dat dit alleen gebeurd bij uitstaande motor?

11 Is de opstelling van evt drukvaten veilig (compressor),
en is deze voorzien van een overdrukventiel?

12 Is opstelling van een evt. aggregaat(en) veilig en is de
stroomvoorziening afdoende gezekerd? 

13 Is opstelling geluidsinstallatie veilig? 
14 Zijn brandbare materialen deugdelijk verpakt (confetti) en

is de opslag op afstand van hitte bron(nen)?
15 Is afgesproken wie motoren en bewegende delen uit zet

is het duidelijk wie het geluid uit zet?
16 Is er noodstop aanwezig (vanaf buitenzijde te bedienen)?
17 Is er communicatie tussen buiten / binnenin het object?
18 Wordt op hoogte gewerkt met valbeveiliging? (vanaf 2,5 meter hoogte)
19 Is er geinstrueerd wat te doen bij brand of ongeval, en is

leiding aangewezen in geval van calamiteit? Wie is het?
20 Is de veiligheids - contactpersoon van deze groep vol-

doende veiligheidsbewust? Wie is het?

Deze checklist is met de grootste zorg opgesteld en er zal op worden toegezien dat 
de checklist zoveel als mogelijk zal worden nageleeft. Iedere deelnemer en wagen-
bouwer dient zich ervan te gewissen dat deze op eigen risico en eigen verantwoorde-
lijkheid deelneemt aan de optocht.De gemeente Bladel is nimmer verplicht tot ver-
goeding van middelijk of onmiddellijk geleden schade aan de zijde van de deelne-
mer, daaronder begrepen lichamelijk letsel en schade aan de deelnemer zelf, een 
en ander ongeacht de oorzaak van de schade. 
De gemeente Bladel is voorts niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ont-
staan door toedoen of nalaten van de deelnemer of door de deelnemer ingescha-
kelde derde, waaronder begrepen de wagenbouwers

Naam contactpersoon: Handtekening contactpersoon:

Controleur: Controleur:

Naam vereniging:

Contactpersoon tijdens de optocht:

Controle rapport door deelnemer laten ondertekenen datum:  


