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1. Algemene informatie
1.1 Algemeen
Dit veiligheidsreglement is opgesteld ten behoeve van een veilige op- en afbouw van een evenement, beurs 
of overige activiteit en/of het veilige verloop van (onderhouds)werkzaamheden op de locatie Brabanthallen 
’s-Hertogenbosch en bevat de randvoorwaarden op het gebied van veiligheid.
Het is van belang dat eenieder die aanwezig is in, op of rond de locatie Brabanthallen alert is, zich 
conformeert aan dit veiligheidsreglement en eventuele andere instructies en procedures en daarnaast 
de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht neemt om risico’s voor veiligheid en gezondheid te 
vermijden.

De organisator en/of uitvoerder draagt er zorg voor dat eenieder die in verband met het door of vanwege 
hem te organiseren evenement en/of door of vanwege hem uit te voeren werkzaamheden in, op of rond de 
locatie Brabanthallen aanwezig is als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, in, 
op of rond de locatie een veilige en gezonde werkomgeving creëert door het naleven van de voorschriften 
als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten alsmede aanverwante (wettelijk) 
regelingen waaronder, maar niet beperkt tot de Wet Arbeid Vreemdelingen en het Arbeidstijdenbesluit.  

In het geval zich onverhoopt een calamiteit voordoet of er sprake is van een onveilige situatie, 
dient dit direct gemeld te worden bij de leidinggevende Event Services, bereikbaar op het nummer 
+31653621926.

1.2 Legitimatieplicht
In, op of rond de locatie Brabanthallen moet eenieder zijn of haar identiteitsbewijs op verzoek kunnen 
tonen, zijnde:

• een geldig Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs;
• een geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EU-landen;
• een geldig paspoort van een land buiten de EU dat voorzien is van een vergunning tot verblijf en het 

kunnen tonen van een geldige tewerkstellingsvergunning. 

Indien er geen geldig identiteitsbewijs kan worden getoond kan de desbetreffende persoon van de locatie 
Brabanthallen worden verwijderd. 

1.3 Leeftijd
Het is niet toegestaan om personen jonger dan 16 jaar toe te laten tijdens de op- en afbouw van 
het evenement en/of tijdens de uitvoer van werkzaamheden op de locatie Brabanthallen. Personen 
die werkzaamheden verrichten maar die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen de 
werkzaamheden te allen tijde onder toezicht van een meerderjarige te verrichten.  

1.4 Aansprakelijkheid
Organisator en/of uitvoerder is aansprakelijk voor alle door de locatie Brabanthallen geleden of te 
lijden schade ontstaan tijdens of in verband met de door organisator en/of uitvoerder en/of (een) 
andere derde(n) in, op of rond de locatie uit te voeren werkzaamheden. De locatie Brabanthallen en aan 
haar gelieerde entiteiten zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van welke aard dan ook die 
organisator en/of uitvoerder en/of een (andere) derde(n) lijdt/lijden in verband met de door of vanwege 
hem te verrichten werkzaamheden in, op of rond de locatie Brabanthallen, tenzij er sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van de locatie Brabanthallen.  
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In geval van aansprakelijkheid van de locatie Brabanthallen is deze te allen tijde beperkt tot vergoeding 
van directe schade en is nimmer hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van de locatie Brabanthallen wordt uitgekeerd aangevuld met het bedrag van 
het eigen risico. De locatie Brabanthallen is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. Organisator 
en/of uitvoerder verbindt zich (een) adequate verzekering(en) af te sluiten die alle onzekere voorvallen 
dekt die zich tijdens of in verband met de werkzaamheden kunnen voordoen rekening houdend met 
de specifieke risico’s gerelateerd aan de betreffende werkzaamheden. Organisator en/of uitvoerder is 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van de bezoekers en/of ingeschakelde derde(n) die 
zich in verband met de op- en/of afbouw van het evenement en/of de uit te voeren werkzaamheden in, op 
of rondom de locatie Brabanthallen bevinden en/of hebben bevonden.

1.5 Taken en verantwoordelijkheden
Alle op de locatie Brabanthallen uit te voeren werkzaamheden dienen met de vereiste zorg(vuldigheid) en 
voorzichtigheid te worden uitgevoerd om de kans op het ontstaan van onveilige situaties te verkleinen. 
Hierbij is een goede voorbereiding van belang. Personen die worden ingezet om de werkzaamheden 
te verrichten dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de voorschriften, 
aanwijzingen, instructies en procedures die gelden op de locatie Brabanthallen. De organisator/uitvoerder 
is eindverantwoordelijk voor het toezicht op zijn of haar werknemers en/of door haar ingeschakelde 
derde(n) en dient er voor te zorgen dat werknemers en/of door haar ingeschakelde derde(n) voldoende 
geschoold en/of doeltreffend ingelicht zijn over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden 
risico’s en over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
Organisator en/of uitvoerder ziet er daarnaast op toe dat er geen onbevoegden aanwezig zijn in, op of 
rond de locatie Brabanthallen tijdens de door of namens hem uit te voeren werkzaamheden. Eenieder die 
werkzaamheden verricht in, op of rond de locatie Brabanthallen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 
arbeidsomstandigheden en veiligheid. Indien zich onveilige situaties voordoen, of indien er een vermoeden 
is van een onveilige situatie is men verplicht de ander hierop aan te spreken en/of dit te melden bij de 
leidinggevende Event Services, bereikbaar op het nummer +31653621926.

1.6 Vergunningen, plattegrond, gebouw gebonden werkzaamheden en  soundchecks
Organisator en/of uitvoerder is verantwoordelijk voor en verplicht tot het verkrijgen en naleven van de 
noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen voor de door hem op de locatie Brabanthallen uit te voeren 
werkzaamheden en tot het naleven van de toepasselijke wettelijke voorschriften.  
Organisator en/of uitvoerder dient uiterlijk 12 weken voorafgaand aan een beurs, evenement en/of 
andere activiteit de plattegrond van de indeling van de ruimte(n) en het rigging plot ten behoeve van de 
betreffende activiteit ter goedkeuring voor te leggen aan de projectmanager van Brabanthallen.  
Daarnaast dient organisator en/of uitvoerder voor werkzaamheden die gebouw gebonden zijn, voorafgaand 
aan de uitvoer van die werkzaamheden, contact op te nemen met het Hoofd Technische Dienst van de 
locatie Brabanthallen, via +31651098623, die de uit te voeren werkzaamheden beoordeelt en, indien het 
naar zijn oordeel mogelijk is, goedkeurt. Ingeval een soundcheck noodzakelijk is, dient de organisator en/
of uitvoerder hier voorafgaand goedkeuring voor te vragen bij de dienstdoende projectmanager, in deze 
aanvraag door organisator en/of uitvoerder wordt tenminste het gewenste tijdvak en de te verwachten 
geluidsniveaus opgenomen. Pas na verkregen toestemming is het organisator en/of uitvoerder toegestaan 
de betreffende werkzaamheden en/of soundcheck uit te voeren.
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1.7 Rookbeleid
In, op en rondom de locatie Brabanthallen geldt een algemeen rookverbod. De organisator en/of 
uitvoerder dient toe te zien op de handhaving van deze regel en eventuele boetes en/of andere sancties 
die uitgevaardigd worden vanwege het niet naleven van het verbod komen exclusief voor zijn rekening en 
risico, ongeacht aan wie de betreffende boetes en/of sancties zijn opgelegd.

1.8 Alcohol, wapens en drugs
Organisator en/of uitvoerder draagt er zorg voor dat noch in, noch op, noch rondom de locatie 
Brabanthallen verdovende middelen in de zin van de Opiumwet en/of bedwelmende middelen en/of wapens 
en/of munitie in de Wet wapens en munitie aanwezig zijn. Het meenemen en/of nuttigen van de hierboven 
genoemde middelen, wapens en/of munitie en/of het meenemen en/of nuttigen van alcoholische 
dranken is gedurende het hele verblijf in, op, rond de locatie niet toegestaan. Op verzoek door of namens 
Brabanthallen wordt eenieder aanwezig in, op of rond de locatie geacht mee te werken aan een onderzoek 
naar (het in het bezit hebben van) de hiervoor genoemde middelen en/of wapens en/of munitie.  
Indien geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, kan aan de betreffende personen, organisator en/of 
uitvoerder door of namens Brabanthallen de toegang tot de locatie worden ontzegd of onthouden.

1.9 Agressie en geweld
Agressie en geweld zijn in, op of rond de locatie Brabanthallen niet toegestaan. Mocht er zich een situatie 
voordoen waarbij er enige vorm van agressie of geweld plaatsvindt, dient dit direct bij de leidinggevende 
Event Services of projectmanager gemeld te worden en wordt geadviseerd de discussie niet aan te gaan. 
Brabanthallen behoudt zich het recht voor een onderzoek in te (laten) stellen naar de aard en afhandeling 
van incidenten zoals hiervoor omschreven. Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan of zijn 
betrokken geweest bij een incident zoals hiervoor omschreven, kunnen (voor langere tijd) de toegang tot 
de locatie Brabanthallen worden ontzegd.

1.10 Overnachten
Het is niet toegestaan om zonder de vereiste vergunningen en/of ontheffingen en/of toestemming van 
Brabanthallen in, op of rond de locatie Brabanthallen te overnachten.
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2. Calamiteitenplan
2.1 Voorbereiding tegen mogelijke calamiteiten
Het beleid van Brabanthallen is gericht op het voorkomen van klachten, incidenten en ongevallen.  
Ondanks alle genomen (preventieve) maatregelen blijft de kans bestaan dat er zich ongevallen of 
incidenten voordoen. Het is nodig om hierop voorbereid te zijn. Wanneer er zich een incident of calamiteit 
voordoet, dient de organisator en/of uitvoerder de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te verminderen en 
alles in het werk te stellen om te voorkomen dat soortgelijke klachten, incidenten en/of ongevallen zich 
nog eens voordoen.

Brabanthallen heeft een calamiteitenplan opgesteld dat gegevens bevat die nodig zijn om in geval van 
een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. Het calamiteitenplan omvat 
daarom een BHV-plan afhankelijk van de bezetting, een geïntegreerd ontruimingsplan en diverse bijlagen 
met aanvullende en periodiek wijzigende informatie.

Dit hoofdstuk schetst een aantal belangrijke onderwerpen uit het calamiteitenplan van de Brabanthallen. 
Organisatoren en/of uitvoerders dienen het volledige calamiteitenplan te raadplegen voorafgaand aan de 
werkzaamheden en dit calamiteitenplan is op te vragen via de projectmanager.

2.1.1 Brandveiligheid 
• Het is in de locatie niet toegestaan om gebruik te maken van (licht-)ontvlambare / brandbare / 

ontplofbare materialen, stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder tenminste begrepen 
ioniserende straling); 

• Materialen als textiel die dienst doen als decoratie of als wandafscheiding, dienen brandvertragende 
eigenschappen te bevatten. Indien dit niet het geval is dienen de materialen voordat zij worden 
opgesteld te worden geïmpregneerd;

• Materialen moeten vrijgehouden worden van spots, apparatuur, installaties en andere materialen die 
warmte ontwikkelen;

• Er mogen geen materialen worden gebruikt die bij brand druppelvorming genereren;
• De volgende stoffen en zaken zijn enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

projectmanager:
 - Apparatuur voor bakken, braden of frituren op gas; 
 - Gecomprimeerde of tot vloeistof verdichte gassen;
 - Brand versnellende vloeistoffen;
 - Apparaten met niet-ioniserende straling.
• Aankleding die in de locatie wordt gebruikt heeft een navlamduur van ten hoogste vijftien (15) 

seconden en een nagloeiduur van ten hoogste zestig (60) seconden.
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2.1.2 Blusmiddelen
• De blusmiddelen die aanwezig zijn in de locatie Brabanthallen doen louter dienst als brandbestrijding;
• Brandslanghaspels, blusapparaten, bluskanonnen, aspiratiesystemen, nooduitgangen, 

handbrandmelders, brandmeldpanelen, (groene) deurontgrendelingsknoppen, panieksluitingen en 
soortgelijke zaken dienen voor onmiddellijk gebruik gereed, makkelijk bereikbaar en voor een ieder 
goed zichtbaar te zijn en te blijven en dienen derhalve vrij te worden gehouden van obstakels;

• Blusmiddelen dienen gekeurd te zijn en te zijn voorzien van een geldige keuringsdatum. In het geval 
dat geconstateerd wordt dat een keuringsdatum is verstreken dient dit direct gemeld te worden bij de 
leidinggevende Event Services; 

• Blusmiddelen die geen eigendom zijn van Brabanthallen vallen niet onder de verantwoordelijkheid 
van de locatie maar onder de eigen verantwoordelijkheid van de organisator en/of uitvoerder. Bij 
constatering van ondeugdelijkheid worden deze blusmiddelen verwijderd;

• Werkzaamheden die een verhoogde kans op brand vormen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden 
altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de projectmanager. Dit geldt ook voor het werken met 
brandbare stoffen. Indien de betreffende werkzaamheden door de projectmanager worden goedgekeurd 
dienen aanvullende brandblusmiddelen opgesteld te worden en is de inschakeling van personeel in de 
vorm van brandwacht(en) vereist. 

2.1.3 Open vuur (branden en slijpen), kachels en haarden 
• Indien het noodzakelijk is werkzaamheden uit te voeren waarbij vuur aan te pas komt en/of waardoor 

rook kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld gebruik van (snij)branders, lassen, maar ook mechanische vonken 
dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de projectmanager maar dienen na goedkeuring 
tevens voor aanvang van de werkzaamheden gemeld te worden bij de leidinggevende Event Services; 

• Indien de hierboven bedoelde werkzaamheden plaatsvinden dienen er voldoende blusmiddelen binnen 
handbereik te zijn;

• Persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren werkzaamheden met open 
vuur dienen te allen tijde gedragen/gebruikt te worden zoals voorgeschreven;

• Indien het gebruik van gasflessen noodzakelijk is, dienen deze tijdens de werkzaamheden afgeschermd 
te worden tegen open vuur en stabiel en geborgd tegen omvallen opgesteld te worden;

• Organisator en/of uitvoerder is verplicht en committeert zich voldoende toezicht te houden indien er 
gewerkt wordt met open vuur; 

• Indien het gebruik van kachels en/of haarden noodzakelijk danwel gewenst is, dient dit gebruik ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de projectmaanger.

2.1.4 Nooduitgangen 
• Nooduitgangen in functie mogen niet geblokkeerd worden en dienen te allen tijde open te kunnen;
• Nooddeuren mogen niet permanent of tijdelijk op slot worden gedaan; 
• Nooddeuren mogen niet ingezet worden voor andere doeleinden, maar fungeren enkel als 

calamiteitendoorgang;
• De (groene) deurontgrendelingsknoppen en panieksluitingen dienen te allen tijde bereikbaar, 

bedienbaar en zichtbaar te zijn.
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2.1.5 Bedrijfshulpverlening 
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn medewerkers die in geval van een calamiteit in, op of rond de 
locatie Brabanthallen snel kunnen optreden in geval van een calamiteit. Tijdens de op- en afbouw 
van een evenement en eventueel tijdens het uitvoeren van werkzaamheden is de organiserende partij 
zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van BHV’ers en/of EHBO’ers. De BHV’ers zullen ongevallen 
en incidenten zoveel mogelijk voorkomen en de gevolgen daarvan weten te beperken. De BHV’ers zijn 
herkenbaar aan veiligheidshesjes waarop hun functie staat aangeduid. De BHV’ers zullen de leiding 
met betrekking tot de calamiteit op zich nemen totdat de eventuele hulpdiensten gearriveerd zijn. 
Organisatoren en/of uitvoerders zijn gehouden om, op verzoek van Brabanthallen,   
een ontruimingsoefening te laten plaatsvinden voorafgaand aan een beurs of evenement. 

De volgende taken vallen wettelijk gezien onder de verantwoording van de BHV’er:
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Deze verantwoordelijkheid kan bij aanwezigheid van  

EHBO’ers ook naar de EHBO’ers verlegd zijn; en
• het beperken en bestrijden van brand; en
• het beperken van de gevolgen van ongevallen; en
• het bij noodsituaties alarmeren en evacueren van medewerkers, gasten en overige aanwezigen.
 
 
2.2 Handelen bij calamiteiten
 
2.2.1 Brand
In geval van brand:
• Let op eigen veiligheid en breng eerst jezelf en, indien veilig en verantwoord, personen die in gevaar 

verkeren in veiligheid;
• Beginnende brand: indien de veiligheid het toe laat, probeer de brand te doven. Is dit niet mogelijk, 

druk dan een brandmelder in;
• Grote brand: druk direct de brandmelder in;
• Meld de brand in alle gevallen ook zo snel mogelijk bij de leidinggevende Event Services via 

+31653621926. Geef hierbij de locatie, omvang en aard van de brand door. 

2.2.2 Ongeval
In geval van een ongeval:
• Let op eigen veiligheid en breng eerst jezelf en, indien veilig en verantwoord, andere personen in 

veiligheid en zorg voor gewonden. Verplaats een gewonde niet;
• Bel 112 voor de noodzakelijke hulpdienst;
• Meld het ongeval in alle gevallen ook zo snel mogelijk bij de leidinggevende Event Services via 

+31653621926. Geef hierbij de locatie, de aard en oorzaak van het ongeval door; 
• Stel de gewonde gerust;
• Beperk het verrichten van hulp aan de gewonde tot eerste hulp;
• Laat de hulp verder over aan deskundige personen, zoals BHV’ers, EHBO’ers en hulpdiensten.
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2.2.3 Melding onveilige situaties en (bedrijfs-)ongevallen
Indien er zich een onveilige situatie voordoet, of indien er zich een (klein) bedrijfsongeval voordoet dient 
hier te allen tijde melding van gemaakt te worden bij de leidinggevende Event Services via +31653621926.
 
2.2.4 Ongevallenmeldingsformulier
Na het plaatsvinden van een brand en/of ongeval dient er een ongevallenmeldingsformulier te worden 
opgemaakt. De preventiemedewerker of de EHBO’er van dienst, zal dit document opmaken. In geval van een 
arbeidsongeval met blijvend letsel of dodelijke afloop wordt er tevens melding gedaan bij de inspectie SZW.
 
2.2.5 Ontruiming
Indien de locatie Brabanthallen ontruimd moet worden klinkt het ontruimingssignaal. Iedereen dient op 
dat moment de hal te verlaten via een veilige weg. Hierbij dienen de bordjes naar de dichtstbijzijnde 
nooddeur gevolgd te worden en zodra buiten verzamelt men zich bij de aangewezen verzamelplaats.
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3. Transportmiddelen
3.1 Verkeer
In de basis gelden op de locatie Brabanthallen de algemene verkeersregels overeenkomstig de 
Wegenverkeerswet, tenzij deze door de Brabanthallen zijn verscherpt en/of uitgebreid. Organisator en/of 
uitvoerder zijn bij het gebruik van verkeers- en/of transportmiddelen gehouden tenminste ook de volgende 
regels in acht te nemen:
• De maximale snelheid op het buitenterrein van de Brabanthallen betreft, indien verantwoord gelet op 

de specifieke situatie, vijftien (15) kilometer per uur;
• De maximale snelheid in de hallen van de Brabanthallen betreft, indien verantwoord gelet op de 

specifieke situatie, vijf (5) kilometer per uur;
• De hierboven genoemde maximale snelheden zijn alleen toelaatbaar als de specifieke omstandigheden 

dit toelaten;
• Voetgangers hebben op het gehele terrein (zowel binnen als buiten) voorrang;
• Het gebruik van een veiligheidsgordel is, indien deze aanwezig is, verplicht;
• Blokkeer nooit hulpdienstdoorgangen of aanrijroutes;
• Blokkeer niet onnodig overige doorgangen of wegen en indien iemand daar om verzoekt, verplaats dan 

het verkeers- en/of transportmiddel op eerste verzoek;
• In, op of rond het gehele complex van Brabanthallen dient te allen tijde een rijbreedte van ten minste 

3,50 meter en een doorrijhoogte van 4,20 meter boven de kruin van de weg vrijgehouden te worden;
• Het is niet toegestaan andere handelingen (in welke vorm dan ook) uit te voeren tijdens het rijden;
• Het is niet toegestaan muziekdragers te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig;
• Voorafgaand aan het gebruik van transportmiddelen dient gecontroleerd te worden of het betreffende 

transportmiddel voorzien is van een CE-markering en geldige keuringssticker, indien een of beiden 
ontbreken is gebruik van het transportmiddel niet toegestaan;

• Een bestuurder van een transportmiddel dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking 
van het betreffende transportmiddel en dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat ten behoeve 
van de besturing van het betreffende transportmiddel. Het certificaat dient op eerste verzoek te 
kunnen worden getoond;

• Indien een transportmiddel breder is dan één meter dertig (1,30) is naast een geldig certificaat ook 
een rijbewijs voor het besturen van het betreffende transportmiddel een vereiste.

3.2 Laden en lossen
• De bedrijven die op het terrein van de Brabanthallen komen laden en/of lossen dienen door de 

organisator en/of uitvoerder op de leverancierslijst te worden gezet, welke lijst voorafgaand aan de 
op- en afbouw wordt aangeleverd bij de projectmanager. Bedrijven die niet op deze lijst staan wordt de 
toegang tot het terrein geweigerd;

• Laden en lossen in, op of rond de locatie Brabanthallen dient altijd in overleg met Brabanthallen of 
organisator/uitvoerder te geschieden; 

• De handelingen die gepaard gaan met het laden en lossen dienen te allen tijde veilig en verantwoord 
te worden uitgevoerd;

• Het stapelen en vervoeren van materialen mag geen gevaar opleveren;
• Indien gebruik wordt gemaakt van een heftruck is gebruik van de zwaailampen een vereiste; 
• Voertuigen en materialen mogen niet op hulpdienstdoorgangen, voor nooddeuren, doorgangen of 

blusmiddelen e.d. worden geplaatst;
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3.3 Heftrucks
In en rondom de Brabanthallen is bij gebruik van een heftruck een geldig heftruckcertificaat verplicht. 
• De bestuurder van de heftruck dient voldoende onderricht te zijn.
• Voor aanvang van de heftruckwerkzaamheden moet de heftruck door de bestuurder gecontroleerd 

worden op mankementen.
• Bij gebruik van de heftruck dienen de veiligheidsregels, de waarschuwingsborden en afgezette zones te 

allen tijde in acht te worden genomen.
• Wees alert en let in het bijzonder op voetgangers. 
• Verlaag uw snelheid indien de omstandigheden daar om vragen.
• Neig de last tijdens het rijden achterover en houdt deze dicht bij de grond.
• Het is niet toegestaan personen mee te laten rijden op de heftruck, heftrucks zijn uitsluitend voor het 

vervoer van goederen.
• Het is niet toegestaan om personen op hoogte te laten werken via de lepels of een hoogwerkbak van 

de heftruck. Gebruik hiervoor te allen tijde een hoogwerker. 
• Vermijd snel optrekken, abrupt remmen en plotseling van richting veranderen.
• Onder de geheven last mogen zich geen personen ophouden.
• Rijd bij het opwaarts rijden op hellingen altijd vooruit, bij het neerwaarts rijden achteruit. 
• Keer nooit op een helling.
• Zorg dat de last goed gestapeld is en verplaats de last niet met een geheven mast. 
• Rijd nooit vooruit als het zicht door de last wordt belemmerd. Rijd in dergelijke gevallen achteruit.
• Zorg er altijd voor dat het maximale hefgewicht van de heftruck niet wordt overgeschreden
• Houd rekening met de hoogte en breedte van doorgangen en roldeuren.
• Zet de heftruck bij het parkeren op een deugdelijke en veilige plaats. Zorg dat de lepels op de grond 

geplaats zijn met de hefmast naar voren geneigd. Daarnaast dient de parkeerrem ingeschakeld te zijn 
en dient de contactsleutel te worden verwijderd. 

• Gebruik van dieselheftrucks is alleen  toegestaan na voorafgaande toestemming van de projectmanager. 
Kies voor elektrische varianten en als dit niet mogelijk is voor gasheftrucks.

• Elektrische heftrucks mogen alleen opgeladen worden op vooraf met de projectmanager afgesproken 
locaties.

3.4 Hoogwerkers
In en rondom de locatie Brabanthallen is bij gebruik van een hoogwerker een geldig certificaat verplicht. 
Op het buitenterrein is bij gebruik van een hoogwerker die breder is dan één meter dertig (1,30) tevens 
een geldig rijbewijs verplicht.
• De bestuurder van de hoogwerker dient voldoende onderricht te zijn;
• Voor aanvang van de werkzaamheden moet de hoogwerker door de bestuurder gecontroleerd worden op 

mankementen;
• De bestuurder van een hoogwerker moet te allen tijde een goedgekeurde veiligheidshelm dragen;
• De bestuurder van een hoogwerker dient goedgekeurde valbeveiliging op de voorgeschreven wijze te 

gebruiken;
• Vermijd werken in de hoogwerker op een ondergrond die niet egaal is;
• Indien de hoogwerker beschikt over stempels dienen deze gebruikt te worden;
• Een hoogwerker mag alleen verlaten worden op de grond;
• Vanaf windkracht zes (6) is het verboden om op het buitenterrein gebruik te maken van een 

hoogwerker;
• Het is niet toegestaan om in de werkbak de vloer te verhogen, men dient altijd met twee voeten op de 

vloer van de werkbak te blijven staan;
• Hijswerkzaamheden uitvoeren met de hoogwerker is niet toegestaan;
• Gebruik van dieselhoogwerkers is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de 

projectmanager; 
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3.5 (elektrische) Pompwagens
• De bestuurder van de (elektrische) pompwagen dient voldoende onderricht te zijn;
• Voor aanvang van de werkzaamheden moet de (elektrische) pompwagen door de bestuurder 

gecontroleerd worden op mankementen;
• Loop om ongevallen te voorkomen naast de pompwagen zodat deze niet op je hakken rijdt;
• Houd tijdens het rijden altijd de omgeving goed in de gaten;
• Het is verboden de pompwagens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd 

(het is derhalve onder meer verboden op de pompwagen te steppen of mensen te vervoeren op de 
pompwagen);

• Draag altijd zorg voor een goed gestapelde vracht; 
• Sta bij elektrische pompwagens met een platform altijd binnen de randen van het platform;
• Elektrische pompwagens mogen alleen opgeladen worden op vooraf met de projectmanager afgesproken 

locaties;

3.6 Uitlaatgassen in de hallen en besloten ruimten
• Het is verboden om voertuigen stationair te laten draaien in de binnenruimtes. Mocht dit toch nodig 

zijn dan dient dit voorafgaand aan het binnen zetten van het voertuig ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de projectmanager;

• Voertuigen die niet (meer) worden gebruikt, dienen direct na de werkzaamheden de binnenruimte te 
verlaten en buiten te worden geparkeerd. 
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4. Informatieplicht en persoonlijke 
beschermingsmiddelen   
 
Organisator en/of uitvoerder is verantwoordelijk voor het informeren van zijn werknemers en/of door hem 
ingeschakelde derden, tenminste op de volgende gebieden:
• het doeltreffend inlichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s;
• het doeltreffend inlichten over de maatregelen die moeten worden uitgevoerd of nageleefd om de 

risico’s te voorkomen of beperken;
• het naleven van de voorgeschreven regels en veiligheidseisen die door de Arbowet en door 

Brabanthallen gesteld worden.

4.1 Valbeveiliging
• Valbeveiliging voldoet als wordt voldaan aan; een harnas, een haak en een verbindingslijn met 

valbeveiligingsmechanisme;
• Bij werkzaamheden op een hoogte hoger dan tweeënhalve meter (2,50 m) is valbeveiliging in ieder 

geval verplicht;
• Ook als er op een hoogte lager dan tweeënhalve meter (2,50 m) wordt gewerkt en vallen is een risico, 

dan is valbeveiliging verplicht. Brabanthallen adviseert vanuit het oogpunt van veiligheid altijd 
valbeveiliging te dragen;

• Controleer voor de werkzaamheden altijd de staat van de valbeveiliging;
• Bevestig de haak van de valbeveiliging deugdelijk, de haak dient minimaal een kracht van 1000kg aan 

te kunnen;
• Valbeveiliging dient voorzien te zijn van een CE-keurmerk;
• Valbeveiliging voldoet aan de EN361 eisen;
• Valbeveiliging wordt 1x per jaar gekeurd. Dit dient op eerste verzoek aantoonbaar te zijn;
• Valbeveiliging dient na een val herkeurd te worden.

4.2 Veiligheidsschoenen 
• Het dragen van veiligheidsschoenen is in, op en rondom zowel de binnen- als buitenruimtes van de 

locatie Brabanthallen verplicht tijdens op- en afbouwdagen en het uitvoeren van werkzaamheden;
• Personen zonder veiligheidsschoenen zijn op de voornoemde momenten niet bevoegd de locatie te 

betreden;
• Veiligheidsschoenen dienen voorzien te zijn van een CE-keurmerk;
• Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan de EN-ISO 20345 norm;
• Veiligheidsschoenen met minimaal klasse S3 worden aangeraden;
• De persoon die de veiligheidsschoenen draagt is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

schoen, en dient de schoen tijdig te (laten) vervangen.
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4.3 Gehoorbescherming
Gehoorbescherming betreft inwendige gehoorbescherming zoals oordopjes en oorpluggen en uitwendige 
gehoorbescherming zoals gehoorkappen en dient in ieder geval ingezet te worden als:
• < 80 dB: het kan wenselijk zijn om gehoorbescherming te dragen
• > 80 en < 85 dB: gehoorbescherming wordt geadviseerd 
• > 85 dB: gehoorbescherming is verplicht
• De organisator/uitvoerder is verplicht gehoorbescherming ter beschikking te stellen als dit geadviseerd 

wordt en/of verplicht is;
• Tijdens op- en afbouwdagen dienen werkzaamheden die meer dan 80 dB creëren voorafgaand aan 

het uitvoeren van de werkzaamheden ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de projectmanager. 
Indien de werkzaamheden en/of een eventuele soundcheck door de projectmanager is goedgekeurd 
dan dient organisator/uitvoerder voorafgaand aan de start van de werkzaamheden/soundcheck de in 
de hal aanwezige personen adequaat te informeren en indien nodig aan hen gehoorbescherming ter 
beschikking te stellen. 

4.4 Veiligheidshelm
• Een veiligheidshelm dient gedragen te worden als er (in de nabije omgeving) op hoogte wordt gewerkt. 

De omgeving rond deze werkzaamheden wordt aangegeven met klapbordjes;
• ndien er in de omgeving gevaar is van vallende voorwerpen, is het dragen van een veiligheidshelm ook 

verplicht;
• Een veiligheidshelm dient te voldoen aan de EN397 norm;
• Een veiligheidshelm dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk;
• Controleer voorafgaand aan de start van de werkzaamheden altijd de staat van de veiligheidshelm;
• Controleer de houdbaarheidsdatum van de veiligheidshelm;
• Een veiligheidshelm die getroffen is door een voorwerp moet vervangen worden en kan niet nogmaals 

worden gebruikt.

4.5 Veiligheidsbril, gelaatbescherming en overig
• Indien er (mogelijk) gevaar voor de ogen aanwezig is, is het dragen van een veiligheidsbril een 

vereiste;
• In het geval van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of rondvliegende deeltjes is het dragen van 

een veiligheidsbril verplicht;
• Een veiligheidsbril dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk;
• Overzetbrillen en ruimzichtbrillen dienen goed aan te sluiten op het gezicht;
• Indien een veiligheidsbril niet voldoende bescherming voor het hoofd biedt, dient men 

gelaatbescherming te gebruiken;
• Adembescherming is verplicht in omgevingen waar de ventilatie niet optimaal werkt of stoffen of 

gassen vrijkomen zoals bijvoorbeeld fijnstof. Een stofkap of een half gelaatsmasker met filters voldoet 
in een voorkomend geval;

• Gebruik van lasbescherming is een vereiste bij het uitvoeren van laswerkzaamheden. Zorg dat de 
bescherming is afgestemd op het soort laswerkzaamheden zoals elektrisch, autogeen of MIG/MAG.
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4.6 Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen
Alle persoonlijke beschermingsmiddelen hebben een eigen manier van onderhoud. De eigenaar, organisator 
en/of uitvoerder is verantwoordelijk voor het juiste onderhoud, een tijdige vervanging en keuring waar 
nodig. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de controle voorafgaand aan het gebruik. Indien 
er gebreken zijn aangetroffen op het betreffende persoonlijke beschermingsmiddel, dienen deze te zijn 
verholpen alvorens men start met de werkzaamheden. Is het verhelpen van de gebreken geen optie, dan 
moet er vervangend materiaal worden geregeld anders is het niet toegestaan de werkzaamheden te starten 
of voort te zetten.
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5. Werkzaamheden
5.1 Materialen
Bij het gebruik van materialen, waaronder (elektrisch) gereedschap, gelden de volgende richtlijnen:
• Gereedschap dient voorzien te zijn van een CE-keurmerk;
• Gereedschap dient te allen tijde goed onderhouden te zijn;
• Gereedschap dient alleen gebruikt te worden voor het doel waarvoor het bestemd is;
• Voor het gebruik van gereedschap dient de gebruiker voldoende onderricht te zijn;
• Gereedschap dient voorafgaand aan gebruik te worden gecontroleerd op gebreken. Indien deze worden 

geconstateerd is het gebruik van het betreffende gereedschap verboden;
• Als (elektrisch) gereedschap (tijdelijk) niet gebruikt wordt, is men verplicht deze volledig uit te 

schakelen en veilig achter te laten;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te worden gedragen als deze worden voorgeschreven (zie 

hoofdstuk 4);
• Arbeidsmiddelen dienen gekeurd te zijn en voorzien te zijn van de herkeuringsdatum;
• Het dragen van sieraden, zoals ringen en halskettingen zijn in combinatie met het gebruik van 

gereedschap verboden;
• Beveiligingen die zijn aangebracht op machines en gereedschap mogen nooit uitgeschakeld of 

verwijderd worden. Als de noodzakelijke beveiliging ontbreekt is het gebruik van de betreffende 
apparatuur verboden.

5.2 Elektra
In, op en rond de locatie Brabanthallen worden de werkzaamheden omtrent (de aanleg van) elektra 
uitgevoerd door de Brabanthallen of een door haar ingeschakelde partner.
• Het is organisator/uitvoerder niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de projectmanager, zelf elektra aan te leggen in, op of rondom de locatie; 
• Het is niet toegestaan om elektrische apparaten in te prikken in aansluitingen die niet specifiek voor 

of ten behoeve van de organisator/uitvoerder zijn aangelegd;
• Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, elektrische apparaten in te 

prikken in de wand- en contactdozen in de locatie; 
• Storingen worden uitsluitend verholpen door de aanwezige of oproepbare storingsdienst.

Indien de werkzaamheden met elektra uitgevoerd worden door de door Brabanthallen ingeschakelde partner 
en/of door organisator/uitvoerder na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brabanthallen dan 
dienen tenminste de volgende punten in acht te worden genomen:
• De persoon die de werkzaamheden verricht dient voldoende onderricht, vakbekwaam te zijn en de juiste 

papieren te bezitten;
• Zorg voor een goede voorbereiding en het juiste gereedschap;
• Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals onder andere een helm met gelaatsscherm, 

rubberen handschoenen en onbrandbare kleding;
• Een installatie dient altijd te voldoen aan de NEN-1010 eis;
• Schakel de stroom uit van installaties of apparaten waaraan wordt gewerkt;
• Voorkom dat de installatie aangezet kan worden tijdens het onderhoud. Zorg dat zichtbaar is wie dit 

heeft uitgezet, wanneer en waarvoor;
• Controleer voorafgaand aan de start van de werkzaamheden of de installatie spanningsloos is.
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Na afloop van de werkzaamheden met elektra dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
• Controleer of de werkzaamheden correct zijn afgerond;
• Controleer of de installatie weer in zijn oorspronkelijk staat is en op een veilige manier gebruikt kan 

worden;
Indien er zich problemen voordoen of indien de installatie niet meer op een veilige manier gebruikt kan 
worden dient dit te allen tijde gemeld te worden bij de leidinggevende Event Services, bereikbaar op het 
nummer +31 653621926.  

5.3 Watergebruik & legionella
• Het is niet toegestaan om in, op of rond de Brabanthallen, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming, te exposeren met – dan wel anderszins gebruik te maken van – open, stromende, 
sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen alsmede met aërosol vormende apparatuur.  
Hierbij kan bijvoorbeeld sprake zijn bij losse aircosystemen, fonteinen, hogedruk reinigingssystemen, 
luchtbevochtigers, vernevelaars, sproeiers, douche(apparatuur), bubbelbaden, sauna’s en/of whirlpools 
etcetera;

• Indien de vereiste toestemming is verkregen dan verplicht de organisator/uitvoerder/eigenaar/exposant 
zich te allen tijde volledig mee te werken aan controles c.q. bemonsteren, temperatuurmetingen te 
verrichten en zelf een logboek bij te houden;

• De projectmanager is in geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om de organisator/
uitvoerder/eigenaar/exposant te verbieden met de gebruikte constructie te exposeren danwel de 
constructie te gebruiken;

• Een ieder die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit water alleen betrekken 
via een aansluiting aangevraagd bij de projectmanager;

• Toestellen of vervolginstallaties van gebruikers, aangesloten op de waterleiding van Brabanthallen, 
mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwaternet en moeten voldoen aan het gestelde in de AVWI 
en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen;

• De aansluiting van de toestellen moet afdoende beveiligd zijn;
• Het betrekken van water uit andere tappunten (zoals de brandslanghaspels en/of kranen in de 

toiletten) is uit het oogpunt van brandveiligheid en volksgezondheid ten strengste verboden;
• Het zelf meebrengen van water is verboden;
• Voor eenieder die in, op of rond de locatie Brabanthallen gebruik maakt van water, komen de gevolgen 

van een eventuele legionella of soortgelijke besmetting voor eigen rekening en risico. Indien de 
veroorzaker niet te achterhalen is dan komt deze besmetting exclusief voor rekening en risico van de 
organisator van het betreffende evenement en/of de uitvoerder.

5.4 Orde, netheid, hygiëne
• Het is te allen tijde verplicht om kabels, snoeren en andere materialen deugdelijk weg te werken.  

Denk aan het gebruik van kabelmatten, kabelgoten of vastplakken;
• Vloergaten en putten dienen afgedekt te worden indien deze niet worden gebruikt en dienen duidelijk 

afgezet te worden indien ze in gebruik zijn; 
• Afval dient gescheiden te worden afgevoerd;
• Ieder is verantwoordelijk voor de orde en netheid op de plek waar hij werkzaamheden verricht.
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5.5 Werkomstandigheden
De plek waar werkzaamheden worden verricht;
• Om de veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen, is het van belang dat de plek waar 

gewerkt wordt zo wordt ingericht dat hiermee de gevaren voor fysieke belasting zo gering als mogelijk 
worden gehouden;

• Juiste en voldoende verlichting bij het uitvoeren van werkzaamheden is verplicht.

5.6 De werkzaamheden
• Lasten die een gewicht van drieëntwintig (23) kilo of zwaarder hebben, dienen niet met de hand te 

worden verplaatst;
• Gebruik bij het verplaatsen van lasten met een gewicht van meer dan drieëntwintig (23) kilo altijd een 

hulpmiddel;
• Til altijd vanuit de benen, met een rechte rug en houdt de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam 

aan;
• Geknielde, scheve of gedraaide werkhoudingen dienen altijd van tijdelijke aard te zijn en indien 

mogelijk geheel vermeden te worden;
• Werkhoudingen dienen regelmatig afgewisseld te worden.

5.7 Vloerbedekking & vloerbelasting
• Door of namens Brabanthallen kan het verboden worden om, met het oog op de vloerbelasting,  

voertuigen en dergelijke toe te laten in, op of rond de locatie Brabanthallen;
• Bepaalde ruimte(n) binnen het complex Brabanthallen zijn voorzien van standaard tapijt. Het 

aanbrengen van eigen vloerbedekking is niet zonder voorafgaande toestemming van de projectmanager 
toegestaan; 

• Indien er kans is op (blijvende) vervuiling van de vloer(bedekking) door bijvoorbeeld koken, schilderen, 
lekkages van machines etcetera is het verplicht om vloerbescherming aan te brengen;

• Mocht er sprake zijn van (blijvende) vervuiling van de vloer(bedekking), dan zullen de schoonmaak-, 
herstel- danwel vervangingskosten voor rekening en risico van de veroorzaker komen. Is de veroorzaker 
niet te achterhalen dan komen deze kosten voor schoonmaak, vervanging of herstel exclusief voor 
rekening en risico van de organisator van het betreffende evenement en/of de uitvoerder.
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6. Werken op hoogte 
 
Werkzaamheden op hoogte mogen alleen uitgevoerd worden vanaf een veilige en ergonomisch 
verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer.

6.1 Steigers
Een steiger dient te voldoen aan de volgende eisen:
• Het werkvlak dient te zijn voorzien van leuningen die minimaal 1 meter hoog zijn;
• De vloeren van steigers dienen volledig dicht te zijn en rondom voorzien te zijn van kantplanken met 

een hoogte van minimaal vijftien (15) centimeter;
• De steiger dient deugdelijk en veilig te zijn en te voldoen aan NEN-EN 12811-1;
• Steigers die hoger worden gebouwd dan twaalf (12) meter, dienen geschoord te worden en te voldoen 

aan NEN-EN 1298;
• De steiger dient te zijn voorzien van een keuringscertificaat. Deze dient op eerste verzoek te kunnen 

worden getoond.

Bij het gebruik van een steiger gelden de volgende regels;
• Een steiger dient voor gebruik gecontroleerd te worden door een persoon in bezit van het certificaat 

steigerbouwer B en bij goedkeuring te worden voorzien van een groen label met datum. Dit geldt niet 
voor rolsteigers;

• Het verplaatsen van steigers waarop personen aanwezig zijn is niet toegestaan;
• Het verplaatsen van steigers waarop materiaal aanwezig is, is niet toegestaan;
• Het verplaatsen van een steigers die hoger zijn dan acht (8) meter is niet toegestaan;
• Het plaatsen van een steiger dient altijd op een vlakke, stevige ondergrond te geschieden;
• Het gebruik van stabilisatoren is verplicht;
• Voor gebruik van de steiger is het blokkeren van de wielen verplicht;
• Beklim de steiger enkel via de binnenkant;
• Het is verplicht de steiger te aarden indien er gewerkt wordt met spanningen;
• Het zwaarder belasten van de steiger dan voorgeschreven is verboden;
• Materialen op een steiger mogen niet hoger gestapeld worden dan vijfenvijftig (55) centimeter;
• Bij het werken op een steiger dient het gebied rondom de steiger duidelijk afgezet te worden, daarnaast 

is het binnen dit gebied verplicht om een veiligheidshelm te dragen.

6.2 Ladders en trappen
Ladders en trappen dienen te voldoen aan de volgende eisen;
• De sporten van een ladder of trap dienen te zijn voorzien van antislip;
• Een ladder of trap dient alleen gebruikt te worden als alternatieven niet mogelijk zijn;
• Een ladder of trap dient te voldoen aan de geldende normen (NEN 2484 en EN131);
• Een ladder of trap dient voorzien te zijn van een geldige keuringssticker;
• Een ladder of trap dient jaarlijks gekeurd te worden en voorzien te zijn van de herkeuringsdatum.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het gebruik van ladders en trappen gelden de volgende regels;
• Voorafgaand aan het gebruik dient de ladder of trap en het schoeisel door gebruiker te worden 

gecontroleerd op gebreken en vuil;
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• Voorafgaand aan het gebruik dient de keuringsdatum van de trap of ladder te worden gecontroleerd. 
Deze mag niet verstreken zijn anders is gebruik van de betreffende trap of ladder verboden;

• Er mag maximaal twee (2) uur door dezelfde persoon gewerkt worden op een ladder of trap;
• De stahoogte mag maximaal zeveneneenhalve (7,5) meter zijn, bij voorkeur maximaal vijf (5) meter;
• Er moet minder kracht uitgeoefend worden dan 100 N (10 kg);
• De reikwijdte mag niet meer dan een armlengte zijn;
• Boven windkracht zes (6) is het gebruik van ladders en trappen op het buitenterrein verboden;
• Stel de ladder of trap op onder een hoek van circa vijfenzeventig (75) graden; 
• De ladder of trap wordt enkel geplaatst op een stevige ondergrond en wordt waar nodig geborgd;
• Een ladder of trap dient minimaal een (1) meter uit te steken boven de plaats waar zij toegang toe 

geeft;
• De ladder of trap wordt te allen tijde beklommen met het gezicht naar de ladder;
• Zorg altijd voor tenminste drie (3) contactpunten met de ladder of trap;
• Blokkeer deuren of doorgangen achter de ladder of trap;
• Zorg dat de toegang tot de ladder of trap te allen tijde vrij blijft;
• Gereedschap dient met touwen of gordel omhoog te worden gebracht;
• Verplaats nooit een ladder of trap waarop de gebruiker zich nog op bevindt.

6.3 Spant- en vloerbelasting & rigging
• Ieder(e) (gedeelte van een) ruimte in, op of rond de locatie Brabanthallen heeft een andere  

dak-, plafond- en vloerbelasting, waardoor de belasting niet in één overzicht samengevat kan worden. 
Tevens is het afhankelijk van het gebruik van het dak, plafond en vloer, de verdeling van het gewicht 
en de weersomstandigheden (bijvoorbeeld water- en sneeuwlast) hoe hoog de belasting van het 
betreffende onderdeel is. Het is daarom verplicht om voorafgaand aan belasting van gedeeltes van het 
complex Brabanthallen met de projectmanager te overleggen over de mogelijkheden;

• Een uitvoerende riggende partij moet in het bezit zijn van een door Brabanthallen goedgekeurd 
riggingplan; 

• De rigging mag uitsluitend volgens het riggingplan worden uitgevoerd;
• De maximaal toelaatbare belasting mag niet overschreden worden;
• Het dak, spant en plafond en alle daarin gevestigde vaste elementen zoals lampen(kappen), lamellen, 

verduisteringsmechanieken, (afvoer)buizen etcetera mogen niet beschadigd worden tijdens het riggen;
• De projectmanager behoudt zich het recht voor te allen tijde de rigging naar beneden te halen of reeds 

goedgekeurde belasting te laten reduceren indien dat naar het oordeel van Brabanthallen noodzakelijk 
is. Brabanthallen is niet aansprakelijk voor de daarmee gepaard gaande (financiële) consequenties die 
een organisator/uitvoerder en/of derde(n) daardoor lijdt/lijden. 

6.4 Tribunes en podia
• Het gebruiken danwel het opbouwen van tribunes en podia dient te allen tijde ter goedkeuring 

voorgelegd te worden aan de projectmanager;
• Tribunes en podia dienen te voldoen aan het landelijke bouwbesluit en normering NEN-EN 13200 dient 

daarbij in acht genomen te worden;
• De projectmanager behoudt zich het recht voor te allen tijde de tribunes en/of podia buiten gebruik 

te stellen of reeds goedgekeurde opstellingen te laten aanpassen indien dat naar het oordeel van 
Brabanthallen noodzakelijk is. Brabanthallen is niet aansprakelijk voor de daarmee gepaard gaande 
(financiële) consequenties die een organisator/uitvoerder en/of derde(n) daardoor lijdt/lijden. 

7. Gevaarlijke stoffen
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Onder gevaarlijke stoffen worden stoffen verstaan die kunnen leiden tot gezondheidsschade bij een ieder 
die zich in, op of rond de locatie Brabanthallen begeeft. Deze stoffen zijn te herkennen aan de etiketten 
op de verpakkingen. Denk onder andere aan de etiketten; giftig, irriterend, corrosief, bijtend of licht 
ontvlambaar.

7.1 Algemeen
• Gebruik van gevaarlijke stoffen dient altijd voorafgaand aan het gebruik ter goedkeuring aan de 

projectmanager te worden voorgelegd;
• Gevaarlijke stoffen dienen voorzien te zijn van een verpakking met gevarenetiketten conform de  

CLP-verordening. Zonder etiket is het gebruik van de betreffende materialen te allen tijde verboden in, 
op of rond de locatie Brabanthallen;

• Gevaarlijke stoffen dienen daarnaast te beschikken over een VIB of MSDS. Dit betreft een 
veiligheidsinformatieblad;

• Gebruik altijd Arbo- en milieuvriendelijke stoffen. Is dit niet mogelijk, overleg dan met de 
projectmanager over alternatieven;

• Binnen de Brabanthallen is het werken met asbest verboden;
• Indien zich een lekkage van accuzuur voordoet, dient dit direct gemeld te worden bij de leidinggevende 

Event Services via nummer + 31 653621926;
• Gebruik en het aanwezig hebben van brandbare, brandbevorderende, ontvlambare en/of ontplofbare 

(vloei)stoffen, gassen, drukhouders en soortgelijke items in, op of rond het complex is niet toegestaan;
• Het exposeren en gebruiken van toxische stoffen al dan niet in hun oorspronkelijk verpakking is 

verboden;
• Ioniserende stralen uitzendende stoffen of apparaten, zogenaamde radioactieve stoffen of 

röntgenapparatuur, vallen onder de Kernenergiewet. Het zonder vergunning bezitten en/of gebruiken 
van deze stoffen of apparatuur is verboden en dit soort materialen zijn ten strengste verboden in, op 
of rond de locatie Brabanthallen. 

7.2 Werkzaamheden
• Controleer voor gebruik bovenstaande algemene regels;
• Controleer voor gebruik of de Brabanthallen op de hoogte is van het gebruik van de gevaarlijke stoffen 

en vraag anders alsnog om de vereiste toestemming. Volg aanwijzingen van Brabanthallen altijd op;
• Personen die werken met dergelijke materialen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden op de 

hoogte te zijn van: de risico’s van de betreffende stoffen, de te volgen procedures en de te nemen 
veiligheidsmaatregelen. Organisator en/of uitvoerder is verplicht tot het afdoende informeren van zijn 
werknemers en/of door hem ingeschakelde derde(n);

• De organisator is er daarnaast verantwoordelijk voor dat de werknemer en/of door hem ingeschakelde 
derde(n) op de hoogte zijn van de te volgen procedures en de te volgen maatregelen in geval van 
ongevallen en brand;

• Draag bij het gebruik van gevaarlijke stoffen de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Zorg bij het gebruik van gevaarlijke stoffen voor voldoende ventilatie en het regelmatig deugdelijk 

schoonmaken van de werkplek;
• Open vuur in combinatie met het werken met gevaarlijke stoffen is verboden.

 
 
 
 
 
 
7.3 Opslag
• Roken of open vuur in de nabijheid van en de opslag van gevaarlijke stoffen is verboden.
• Gevaarlijke stoffen mogen niet in looppaden of op rijroutes worden opgeslagen, ook niet tijdelijk.
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• Gevaarlijke stoffen dienen deugdelijk te worden geplaatst en vastgezet.
• Plaats gevaarlijke stoffen niet in direct zonlicht.
• Gevaarlijke stoffen die meer dan vijfentwintig (25) liter bevatten dienen opgeslagen te worden in 

lekbakken.
• Explosief gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan in, op en rond de Brabanthallen.
• Het is verboden vuurwerk en overige pyro op te slaan in, op en rond de Brabanthallen. Enkel na 

toestemming van de projectmanager en bij vertoon van een vergunning door de bevoegde autoriteiten 
kan gezamenlijk een plek worden gezocht om de betreffende materialen te bewaren. 

• Gasflessen dienen voorzien te zijn van een geldige keuringsdatum.
• Voor opslag gelden in zijn algemeenheid de richtlijnen PGS-15.

7.4 Afval
In, op of rond de locatie Brabanthallen wordt verplicht afval gescheiden. In overleg met de Brabanthallen 
zijn er containers voor de verscheidene afvalstromen beschikbaar. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in:
• Restafval
• Grofvuil
• Papier/karton
• Hout
• Glaswerk
• Swill
• Gevaarlijk afval (bijvoorbeeld: lege verfblikken en frituurvet)
• Elektrische apparaten

Gevaarlijk afval kan alleen na schriftelijke aanvraag en na akkoord van de projectmanager of 
leidinggevende Event Services worden afgevoerd. Hiervoor dient het gevaarlijke afval in de originele 
verpakking te zitten.

Alle afval die tijdens de afbouw of na afloop van de werkzaamheden achterblijft in, op of rond de locatie 
Brabanthallen wordt voor rekening en risico van de organisator en/of uitvoerder afgevoerd, tenzij anders 
overeengekomen. 
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8. Handhaving
 
8.1 Handhaving
• Alle voorschriften, richtlijnen en procedures die in dit veiligheidsreglement worden benoemd en alle 

daarnaast door Brabanthallen kenbaar gemaakte voorschriften, richtlijnen en procedures dienen door 
eenieder die zich in, op of rond de locatie Brabanthallen begeeft nageleefd te worden;

• Indien er afgeweken moet worden van de voorschriften, richtlijnen of procedures kan dit alleen indien 
Brabanthallen daar voorafgaand aan de afwijking toestemming voor heeft gegeven;

• Brabanthallen ziet toe op de naleving van het veiligheidsreglement;
• Documentatie, certificaten en overige verplichtingen dienen op eerste verzoek van de Brabanthallen te 

kunnen worden getoond;
• Spreek personen bij onveilig gedrag altijd aan op hun gedrag;
• Meld onveilige situaties altijd bij de leidinggevende Event Services, te bereiken via telefoonnummer 

+31 653621926;
• Aanwijzingen van Brabanthallen, handhavers en andere toezichthouders dienen te allen tijde op te 

worden gevolgd;
• Brabanthallen heeft, vanwege een naar haar oordeel gewichtige reden, het recht om werkzaamheden 

per direct te (laten) staken;
• Ingeval van onenigheid over het bepaalde in dit veiligheidsreglement en/of indien bepaalde zaken 

niet zijn opgenomen in het veiligheidsreglement bepaalt Brabanthallen hoe de werkzaamheden worden 
uitgevoerd en organisator, uitvoerder en/of een derde(n) conformeren zich aan de beslissing van 
Brabanthallen.

8.2 Sancties
In, op en rond de locatie Brabanthallen geldt een sanctie- en handhavingsbeleid. Dit houdt het volgende 
in:
• Indien er wordt geconstateerd dat er onveilig wordt gewerkt en/of dat bepaalde verplichtingen niet 

worden nagekomen zal de betreffende persoon hier op aangesproken worden. Afhankelijk van de ernst 
van de situatie wordt hier melding van gemaakt bij de werkgever en/of organisatie. Brabanthallen heeft 
te allen tijde het recht om werkzaamheden per direct te (laten) staken en de betreffende persoon van 
zijn locatie te (laten) verwijderen.


