Controlelijst gasflessen op De Vijf Slagen
Nummering verwijst naar artikel in het Bouwreglement BVV; HR naar Huishoudelijk Reglement
1

Gasbordje
Er moet een Gasbordje zijn aangebracht, zichtbaar vanaf het pad (HR art.15.5)

2

Gaskist
9.6.1. Een gaskist mag niet hoger zijn dan 0.80 m gemeten vanuit het maaiveld.
9.6.2. Een gaskist mag inwendig gemeten niet breder zijn dan 0.45 m.
Een gaskist moet aan de onderzijde goed geventileerd zijn.
10.3. Een gaskist mag niet worden afgesloten.
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Gasfles
10.3. Slechts 1 gasfles toegestaan (waterinhoud max. 26 liter per fles). Zie ook HR art.15.2
10.3. De gasfles, al dan niet leeg, dient in een goed geventileerde gaskist (buiten) te worden
bewaard.
10.3. De aangesloten gasfles dient te zijn voorzien van een goedgekeurde gasdrukregelaar
van 30 m.bar.
10.3. Een gasfles moet bij een defect of brand snel kunnen worden afgevoerd.
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Gasslang
10.5. De gasslang mag niet langer zijn dan 0.60 meter.
10.5. Installatie met meerdere verbruikstoestellen: Een gasslang van een gasfles met regelaar naar het
aansluitpunt van de installatie mag ten hoogste 1.00 m. bedragen.
10.5. Gasslang moet aan beide zijden d.m.v. slangklemmen op een slangpilaar worden bevestigd
volgens NEN of op de daarvoor bestemde schroefkoppelingen.
10.5. De gasslang moet vrij en ongespannen zijn aangebracht.
10.17. De gasslang mag slechts worden gebruikt voor het gassoort waarvoor zij is beproefd.
10.17. Er moet het jaartal op de slang vermeld staan.
10.17. De kleur van de slang: voor butaangas zwarte slang; voor propaangas oranje slang met inlagen.
10.17. De slang dient periodiek vernieuwd te worden:
Butaangas zwarte slang na maximaal twee jaar.
Propaangas, oranje slang met textielinlagen: na maximaal drie jaar en met metaalinlagen:
na maximaal vijf jaar.
Propaangas oranje slang, volledig van kunststof, vóór het jaartal dat er op vermeld staat.
10.17. De slang mag niet blootgesteld zijn aan weersomstandigheden (of mechanische
beschadigingen).
10.17. Op de slang mag geen aftakking worden aangesloten.
10.15. Het is verboden de slang onder vloer tuinhuis of boven plafond door te voeren.
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Gastoestel
10.1. Bij het gebruik van een gastoestel behoort de voor dat toestel en aanleg geldende
voorschriften, vervat in de NEN, te worden gehanteerd.
10.16. Het ventilerend oppervlak in een tuinhuis dient ten minste 5% van het grondoppervlak te zijn.
Bij verbruikstoestellen zonder gesloten verbrandingskamer dient in de nabije omgeving een
ventilatieopening (deur?) van ten minste 100 cm² aanwezig te zijn, welke niet afsluitbaar is en waarvan
de spleet niet kleiner mag zijn dan 20 mm.

