
Veilig gebruik van de barbecue

In de openlucht koken brengt - naast alle gezelligheid - wat gevaren met zich mee. Deze 
zijn makkelijk te voorkomen als u op een aantal dingen let.

Uw barbecue hoort op een goede, stevige, vlakke ondergrond en op sta- of tafelhoogte te staan. Zet op de camping de 
barbecue ver genoeg van de tent of luifel van de caravan en barbecue niet onder een afdak of te dicht bij houten hekjes, 
overhangende bomen en klimplanten. 

Soms is het moeilijk om een windvrij plekje te vinden, maar dat is wel de veiligste plek voor de barbecue, want vonken 
waaien makkelijk over. Zijn er kinderen bij? Let dan extra op en lees onze tips speciaal voor barbecueën met kinderen! 

En voor de mensen die binnenshuis barbecueën: niet doen!  Nog afgezien van het brandgevaar  geven 

smeulende vuurtjes en gloeiende houtskool veel giftige koolmonoxide af. Hieronder geven we nog meer tips voor als u 
aan de slag gaat met de barbecue! 

Aanmaaktips

 Gebruik nooit spiritus, benzine of petroleum als aanmaakmiddel, maar aanmaakblokjes.

 Houtskolen  zijn moeilijk aan te steken; gebruik aanmaakblokjes (laag houtskool, daarop één of meer 

      aanmaakblokjes, bedek de aanmaakblokjes met wat houtskool ) en neem de tijd, reken op minstens een  

       half uur

 Steek de barbecue aan met een lange lucifer.

 Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier (kipas).

 Hou blusmateriaal bij de hand.

Tijdens het barbecueën

 Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt van de barbecue.

 Draag geen licht ontbrandbare kleding, zwempak, zwembroek of ontbloot bovenlijf. Katoen is redelijk veilig.

 Verplaats nooit een brandende barbecue.

 Draag een schort en handschoenen vanwege spatten.

 Hou blusmateriaal bij de hand.



Met kinderen erbij

 Hou rekening met de plek waar uw kind speelt en zet de barbecue niet in de buurt van deze plek.

 Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond en zorg dat spelende kinderen deze niet omver kunnen 
lopen.

 Teken met krijt een lijn op de tegels, of maak een lijn van stenen en spreek met uw kind af dat hij niet over 
die lijn heen mag komen.

 Zorg ervoor dat uw kind niet bij de barbecuespullen (lucifers, kooltjes, aanmaakblokjes etc.) kan komen.

 Hou altijd toezicht. Laat uw kind dus niet alleen bij de barbecue. Ook niet als u al klaar bent met 
barbecueën. De kooltjes blijven namelijk nog heel lang heet. Vertel dit ook aan uw kind en hou hem uit de 
buurt.

 Heeft u kinderen jonger dan twee jaar? Zet dan een (open haard)hekje of iets dergelijks tussen de barbecue
en de kinderen.

 Dek een nog nagloeiende houtskoolbarbecue na gebruik af met zand.

Na het barbecueën

 Verplaats nooit een nog warme barbecue.

 Houtskool blijft urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles goed dooft. Dek de houtskool met een laag zand 
af.

Als het fout gaat

 Kleding die in brand staat, doven met water of afdekken met andere kleding.

 Blus de barbecue met water of zand als u met houtskool werkt.

 Brandwonden koelen, minimaal 10 minuten met lauw stromend water. Kijk voor meer informatie op de 
brandwondenwijzer.

Bewaar deze veiligheidsaanwijzing en lees deze elke keer voor gebruik door.

Wij wensen U veel en veilig plezier van Uw barbecue .

 

Istilah Import, Wezep
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