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Naam deelnemende groep:  
Contactpersoon:  
Telefoonnummer:  
Leidinggevende bij calamiteit? (naam)  
Datum   
1 Blusmiddelen ja nee n.v.t. opmerkingen 
1 Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig en goed 

bereikbaar en zichtbaar? 
    

2 Zijn deze recentelijk goedgekeurd en verzegeld?     
3 Is er minstens 1 persoon op de hoogte van het 

gebruik van een blusapparaat? 
    

 
2 Vluchtwegen ja nee n.v.t opmerkingen 
1 Zijn de vluchtwegen vrij van draaiende, en scherpe 

delen, vrij van elektrische snoeren/draden of warme 
delen? 

    

2 Is de vluchtweg veilig? (hoogte/afstappen/railing)     
3 Is de carnavalwagen binnen enkele seconden te 

verlaten? 
    

4 Is er instructie gegeven over de vluchtweg(en)?     
 
3 Diversen/ apparatuur: ja nee n.v.t. opmerkingen 
1 Worden de verbrandingsgassen goed afgevoerd?     
2 Zijn de uitlaten en hittebronnen afdoende geïsoleerd?     
3 Is opstelling van aggregaat akkoord?     
4 Is stroomvoorziening afdoende gezekerd?     
5 Is er een noodstop aanwezig(vanaf buitenzijde te 

bedienen) 
    

 
4 Voorwaarden reglement: ja nee n.v.t. opmerkingen 
1 Sterkte geluid van wagen binnen aanvaardbare 

grens, zodat er geen overlast is voor overige 
deelnemers 

    

2 Zijn de wielen afgeschermd?      
3 Is er begeleiding bij de wagen, aan twee zijden? Dus 

min. twee personen. 
    

4 Is de wagen in goede constructieve staat?     
5 Heeft de bestuurder voldoende uitzicht?     
 
Overige opmerkingen:  

Controle datum 1e bezoek:                                             2e bezoek:                                      3e bezoek: 
Contactpersoon: 
Handtekening + naam contactpersoon groep: 
 
 
Handtekening+ naam contactpersoon carnavalsvereniging: 
 
 
Dit is het 1e/2e/3e bezoek: 
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Toelichting checklist optocht 
 
1.  Blusmiddelen: 

1. Op of bij elke carnavalswagen dienen goedgekeurde en gebruiksklare brandblusapparaten met een 
minimale hoeveelheid van 6 kg aanwezig te zijn. Blusmiddelen worden elke 2 jaar goedgekeurd. 

2. Blusmiddelen dient te zijn verzegeld en ongebruikt. 
3. Minimaal 1 persoon op de wagen dient op de hoogte te zijn van de werking van een blusapparaat. 

2. Vluchtwegen: 
1. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd 
2. Vluchtwegen dienen vrij te zijn van versperringen en apparaten. 
3. De vluchtweg dient dusdanig te zijn dat de wagen bij calamiteit, op een redelijke wijze, kan worden 

verlaten(hoogte van uitgangen/railing/ladders e.d.) 
4. Het is niet toegestaan mensen in de wagen te plaatsen die niet binnen enkele seconden de wagen 

kunnen verlaten. 
Personen mogen niet in de wagen verborgen zijn en iedere persoon dient op de hoogte te zijn van de 
vluchtmogelijkheden op de wagen. 

3. Diversen/ apparatuur: 
1. Uitlaatgassen van motoren, aggregaten e.d. moeten rechtstreeks naar de buitenlucht afgevoerd worden 

en de wagen moet goed geventileerd zijn zodat niemand in en op de wagen bedwelmd en/of onwel kan 
worden door de uitlaatgassen.  

2. Uitlaten en andere hittebronnen dienen afdoende geïsoleerd te zijn 
3. Aggregaten en andere energievoorzieningen dienen op een stevige en veilige plaats    
        op de wagen gemonteerd te worden en dienen beveiligd te zijn tegen    
        oververhitting.  
4. De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking (gezekerd etc.). Denk 

wel aan de uitlaat en zuurstoftoevoer.  
4. Voorwaarden reglement: 

1. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten gehore 
wordt gebracht, te weten meer dan 100 dB(A), kan de deelnemer door de organisatie of de politie uit de 
optocht worden verwijderd. Toelichting: Het geluidsniveau van 100 dB(A) staat voor een kort gemiddeld 
geluidsniveau per wagen, gemeten op 3 m afstand. De geluidsmeter staat daarbij in de stand "Laeq, 
fast". 

2. - 
3. Tijdens de optocht is het verplicht, tussen het voertuig en de carnavalswagen, om minimaal twee 

personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers 
alsmede voor de veiligheid van de toeschouwers. 

4. De objecten die op/aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende veilig te zijn en 
worden beschouwd als lading van de wagen. Hierbij kan gedacht worden aan disselbevestigingen, 
lasverbindingen, draaiende onderdelen etc. 

5. De bestuurder dient voldoende zicht te hebben.  
Zorg dat de constructie veilig is en blijft 
De carnavalsvereniging, de brandweer, de gemeente en de politie behouden zich het recht voor 
om door hen als onveilig beoordeelde carnavalswagens uit te sluiten van deelname aan de optocht 
en te (laten) verwijderen uit de optocht. 
De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de  deelnemende 
voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A.verzekering moet zijn afgesloten 
en dat de bestuurder(sters) van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moet zijn van een 
geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. 

 
 
 
 


