
CHECKLIST EET- EN DRANKSTANDJES 

ELECTRICITEIT 

1. Respecteer maximale wa1age verdeelpunt (24u-loop = max. 3000W) 

2. Verlengsnoeren zijn min. 1,5MM2 dik, max. 3000W, geïsoleerd (geen schade) en geaard 

3. Kabelhaspels zijn steeds volledig ontrold 

4. Verdeelstekkers zijn max. 3000W en geaard, gebruik van ‘ka1enkoppen’ is verboden 

5. Kabels worden op de grond verdeeld op veilige manier (kabelgoot, speciale doorlopende 
tape, onder brede mat,…) of indien men ze in de lucht verdeelt op min. 4,2m hoogte 

6. Het hele circuit, met inbegrip van elk verdeelpunt, elke koppeling  en elk aangesloten toestel 
is beschermd tegen water of ander vocht 

GAS 

1. Gasfles wordt rechtstaand en in de buitenlucht opgesteld en nooit in de omgeving van een 
warmtebron 

2. O staat voor ‘open’ en dus niet voor ‘nul’ of dicht 

3. AlVjd werken met onbeschadigde rubberen dichVngsringen: nooit metaal op metaal 

4. DichVngen zijn steeds met sleutel of tang dichtgedraaid, niet louter met de hand 

5. De gasslang is max. 2m lang, max. 3 jaar oud, bevat een fabricagedatum, is onbeschadigd en 
vastgemaakt met onbeschadigde spanring 

TAPINSTALLATIE 

1. GraVs verdelen van sterke dranken is verboden 

2. De CO2-fles is met een stevige keZng vastgemaakt aan stevig voorwerp (bv tap zelf) 

3. Verkoop van alcohol aan minderjarigen of aan iemand die duidelijk dronken is, is stra[aar 

FRITUREN/BAKPLATEN 

1. Wegens gevaar omvertrekken (met groot gevaar op ernsVge brandwonden): extra alertheid 
bij aanbrengen elektriciteitskabels 

2. Per friteuse is er minstens 1 branddeken aanwezig 

3. Stabiele stevige tafel/werkblad 

4. Veiligheidszone tussen toestel en bezoekers (bv extra lege tafel tussen toestel en publiek) 

5. De persoon die deze toestellen bedient is steeds volledig nuchter 

6. Toestellen worden steeds opgesteld op een voldoende afstand van brandbare voorwerpen 
(bv de tent waarin gewerkt wordt) 



BBQ 

1. Gebruik van brandversnellers is verboden 

2. Geen contact tussen voedsel en de vlammen 

3. Maak het barbecuerooster vooraf grondig schoon en laat het even verhi1en alvorens er 
voedsel op te leggen. 

4. Veiligheidszone tussen toestel en bezoekers (bv extra lege tafel tussen toestel en publiek) 

5. De persoon die deze toestellen bedient is steeds volledig nuchter 

6. Voedsel dat ‘klaar’ is blij` op de BBQ of gaat de koelkast in (zie hieronder voedselveiligheid) 

7. De BBQ blij` bewaakt tot het vuur volledig gedoofd is en de afgekoelde as wordt veilig 
verwijderd en meegenomen 

VOEDSELVEILIGHEID 

1. Beder[aar voedsel (vlees, zuivel, deeg, rauwkost, mayonaise, ketchup, …) wordt steeds 
bewaard bij minder dan 7° of bij meer dan 65° 

2. Diepvriesproducten worden bewaard bij max. -18° en worden nooit ontdooid bij 
kamertemperatuur (dus wel in koelkast, in microgolf, in  frituur of op bakplaat) 

3. Vlees, vis, zuivel en groenten worden elk apart verpakt bewaard (kruisbesmeZng) 

4. Een koelbox is onvoldoende als permanente koeling van etenswaren 

5. Voedsel wordt steeds verpakt opgeslagen en nooit louter op een oppervlakte dat 
vochtgevoelig is (bv de grond) 

6. Iedereen die het eten behandelt hee` propere handen, geen open wondjes aan de handen 
en is nooit aan het roken 

7. Geëtaleerd voedsel (bv selfservice) worden steeds afgeschermd/bedekt opgesteld (dus geen 
open schalen waaruit men kan scheppen maar steeds met deksel of plasVc folie erop) 

8. Schotelverwarmers nooit op basis van olie of gel en deze dienen enkel om warm te houden 
(dus niet om op te warmen van wat nog minder dan 65° is) 

9. Aangeboden voedsel is in geen geval vervallen 

ALLERLEI 

1. De ondergrond is stevig en stabiel en steeds beschermd tegen spa1en/bevuiling 

2. Er dienen steeds voldoende vuilniszakken of –bakken te worden opgesteld in de omgeving 

3. Speel je muziek bij je eetstandje? ! vergeet geen vergunning aan te vragen (ook op 
privéterrein!) 

4. Voorzie steeds een brandblusser van minimum 6 kg per tent (deze mag in geen geval uit een 
gebouw gehaald worden) 



5. Voorzie steeds een EHBO-koffer 

6. Eetstand of de tafel/stoelen mogen nooit de evacuaVeassen of de rijroutes voor de 
hulpdiensten belemmeren 

7. Er mogen geen tafels/stoelen uit de leslokalen worden genomen, behoudens 
voorafgaandelijke toestemming 

8. Er heerst strikt rook-, eet- en drinkverbod in de universitaire lokalen tenzij hiervoor toelaVng 
werd verleend 

9. Incident op de campus: bel noodnummer KU Leuven (016/32.22.22 of intern verkort 2222) en 
niet rechtstreeks 100, 101 of 112. 

10. Zorg er voor dat je steeds de integrale vergunning van de stad en/of Universiteit bij hebt. 


