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VERPLICHTINGEN INZAKE NUTSLEIDINGEN IN
EEN OPENLUCHTREKREATIEF VERBLIJF
A. ELEKTRICITEIT
leder kampeerverblijf moet voorzien zijn van een automatische differentieschakelaar met grote
gevoeligheid (30 mA).
Elk stopcontact moet voorzien zijn van een aardingspen. Het is natuurlijk overduidelijk dat deze
aardingspen verbonden moet worden met
m de aardelektrode van de massa's van de
voedingsinstallatie.
De zekeringen in een openluchtrecreatief
reatief verblijf mogen maximaal 10amp bedragen.
Nieuwe elektrische installaties moeten voorzien worden van
van zekeringen van het omwisselba
omwisselbare
type.
Elke nieuwe
e elektrische installatie of elke uitbreiding op een bestaande installatie moet voor het
onder spanning zetten gekeurd worden door een erkend organisme.
Minimum diameter elektriciteitskabels:
•
Badkamer: 2,5 mm2, zowel verlichting als stopcontacten (aparte differentieschakelaar van
0,03 A).
•
Verlichting: 1,5 mm2
•
Stopcontacten: 2,5 mm2 (max. 8 per circuit).
ALGEMEEN
Openluchtrecreatieve
reatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke
huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden
worden uitgevoerd. De algemene reglementering is
dan ook van toepassing op deze verblijven.
Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit
veiligheidsoverweging
(brand. elektrocutiegevaar,..) onmiddellijke afsluiting van stroom ttot gevolgen.
B. GAS
Bij gebruik dienen de gasflessen steeds rechtstaand opgesteld te zijn.
De gasflessen mogen niet beneden het maaiveld geplaatst worden.
Uitsluitend slangen aanwenden bestemd voor het gebruik van vloeibare petroleumgas en ze
regelmatig vervangen.
De slang(en) moet(en) zichtbaar gecontroleerd kunnen worden over heel haar lengte die de 2
meter niet mag overschrijden. De uiteinden van de slang worden door middel van klemringen,
aangepast aan de afmetingen van de slang op de gummidrager
gummidrage bevestigd.
Om de 2 jaar zal een erkend organisme overgaan tot het keuren van de gasinstallatie
gasinstallatie,
waterleidingen en het elektrische gedeelte
gedeelte,, het vorige keuringsbewijs mag niet ouder zijn dan 6
maanden.

Wanneer het gaat om gasleidingen langer dan 2 meter, kan dit door middel van de gepaste
hulpstukken
de slang verlengd worden met koperen buizen.
De kraan van de flessen onmiddellijk na gebruik sluiten en zeker wanneer men geruime tijd
afwezig is.

De gasflessen (maximum 2 flessen van 18 kg) moeten veilig opgeborgen worden in een kast die
niet groter is dan de plaats nodig voor de opberging van deze 2 gasflessen. Verluchting moet
kunnen gebeuren en in geval van volledige afsluiting moet er steeds de mogelijkheid zijn om de
gasfles dicht te draaien.
In geval van plaatsing van gasgeisers moet rekening worden gehouden met de wettelijke
voorschriften ter zake.
ALGEMEEN
Openluchtrecreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke
huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is
dan ook van toepassing op deze verblijven.
Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit
veiligheidsoverwegingen (ontploffing, verstikking,..) onmiddellijke afsluiting van gas tot gevolg.
C. WATER
1. Het gebruik van water is strikt beperkt tot het huishoudelijk gebruik ervan. Het gebruik van
waterslangen en hogedrukreiniger zijn verboden vanaf 1 juli tot 1 september.
2. Indien men geruime tijd afwezig is, moet de water toevoerkraan dichtgedraaid worden.
3. Voor de winterperiode wordt er vanuit gegaan dat iedere eigenaar van een openluchtrecreatief
verblijf het nodige heeft gedaan om vorstschade te voorkomen. Deze blijft verantwoordelijk voor
vorstschade.
4. Lekkende kranen worden geacht onmiddellijk hersteld te worden.
D. RIOLERING
1. De riolering op het terrein is bestemd voor huishoudelijk afvalwater.
2. Enkel het gebruik van toiletpapier is toegelaten.
3. Vetten en andere soorten producten moeten door de huurder zelf meegenomen worden en
gedeponeerd worden in een daartoe bestemde container in het zijn milieupark van zijn woonplaats.
4 In geen geval mag afvalwater op het terrein of onder en rond het openluchtrecreatief verblijf
worden uitgegoten.

