Bijlage 6: Brandveiligheidsvoorwaarden terrassen
Begripsbepaling
Gevelterrassen
Van een gevelterras is sprake als het terras direct aan de gevel van de horeca-inrichting is
gelegen.
Vrij liggende terrassen
Van een vrij liggend terras is sprake als het terras van een horeca-inrichting wordt gescheiden door
een voetgangers- of andere verkeersstrook.
Gesloten terras
Van een gesloten terras is sprake als er meer dan 2/3 van langs gevel horeca-inrichting omsloten
is.

Voorwaarden ten aanzien van gevel/vrij liggende/gesloten terrassen.
1. Aankleding op en om een terras mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig
indien:
a. de aankleding een navlam duur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van
ten hoogste 60 seconden.
b. de aankleding onbrandbaar is, of
c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.
2. De verticale vrije ruimte tussen de vloer van het terras en niet op de vloer aangebrachte
aankleding is ten minste 2,5 mtr. tenzij:
a. de aankleding onbrandbaar is;
b. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert, of
c. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van een vloer waar zich geen personen
behoren te bevinden.
3. De aankleding op het terras mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte
van een vloer bestemd voor gebruik door personen.
4. Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen mag, ter voorkoming van brand, de
temperatuur van een gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een
besloten ruimte, niet hoger worden dan 90 °C. Dit geldt niet voor zover de aankleding
onbrandbaar is. Elektrische installaties dienen geïnstalleerd en onderhouden te worden
conform NEN 1010 en NEN 3140.
5. Op het terras mogen geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn.
6. De uitgangen en nooduitgangen van een bouwwerk waaraan een terras is gelegen dienen vrij te
worden gehouden van obstakels zoals stoelen en tafels etc.
7. Het is toegestaan heaters op terrassen te gebruiken indien ze vast gemonteerd zijn aan de gevel
en tenminste op een hoogte van 2,50 mtr. zijn aangebracht. De energievoorziening van de
gasgestookte heaters mogen geen losse gasflessen zijn. Het gebruik van vuurkorven,
houtkachels, fakkels, gelbranders, losse gasgestookte toestellen en andere open vuren op
terrassen is daarentegen niet toegestaan.
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Aanvullende voorwaarden voor gesloten terrassen.
1. In een gebouw, waaraan een terras is verbonden dat geheel omsloten is met wanden en
plafond waardoor een vluchtmogelijkheid voert, moeten tenminste 2 (nood)uitgangen aanwezig
zijn.
2. De totale uitgangsbreedte van de toegangsdeur van het terras moet minimaal gelijk zijn aan de
uitgangsbreedte van het gebouw. Tevens dient de draairichting van de toegangsdeur van het
terras gelijk zijn aan de draairichting van de deur van het gebouw.
3. De lengte van de vluchtmogelijkheid (loopafstand) in het gebouw, inclusief terras, moet
voldoen aan de maximale loopafstand volgens het bouwbesluit BB 2012 afdeling
2.12.Vluchtroutes
4. Bij het gebruik van gasgestookte stralingstoestellen, voor verwarming van het terras dient de
installatie gekeurd te worden door een erkend installateur, en door hem beoordeeld te worden
volgens voorschriften NEN 1078, Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR3378 en de door de
fabrikant opgestelde installatie voorschriften. (Enkele voorbeelden hiervan zijn;
luchttoevoeropeningen, mechanische afvoer, 13.3.4.1 D NEN 1078 bij een ingreep van het
beveiligingsorgaan moet de gastoevoer naar de hoofdbranders van de aangesloten toestellen
geblokkeerd worden).
5. Op het terras moeten lichtpunten zijn aangebracht, aangesloten op een noodstroombron, welke
automatisch worden ingeschakeld bij het uitvallen van de normale netspanning; de lichtsterkte van
de noodverlichting moet zodanig zijn dat bij afwezigheid van voldoende daglicht het terras cq de
tent voldoende helder kan worden verlicht om deze veilig te kunnen verlaten (lichtsterkte 1 lux,
gemeten op de vloer). Conform artikel 2.3.8. van het gebruiksbesluit en NEN – EN 1838 en NEN
6068.
6. Het terras dient voorzien te zijn van vluchtrouteaanduiding zoals gesteld in BB 2012 Afdeling 6.1
Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw art.6.24 Vluchtrouteaanduiding.
7. Als de (nood)uitgang van de bovengelegen verblijfsgebieden en verkeersruimte uitkomt in het
gesloten terras, dienen deze verblijfsgebieden een tweede vluchtmogelijkheid te hebben naar
het aansluitend terrein.

8. Op het terras dient een draagbaar ofwel verrijdbaar blustoestel aanwezig te zijn, goedgekeurd
conform NEN 2559.
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