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Op het brandweeroefenterrein, achter de rode lijn, gelden de volgende regels:
1. Brandweercursisten zijn verplicht om het volledig uitruktenue te dragen.
2. Overige cursisten moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die door
de begeleidend instructeur worden bepaald.
3. Andere personen zijn verplicht een veiligheidshelm te dragen.
4. Het is niet toegestaan om het oefengebouw of andere oefenobjecten te betreden
zonder beschermende kleding.
5. Het wijzigen van tenue mag alleen op aanwijzing van de toegewezen instructeurs.
6. Alle cursisten die gebruik maken van ademluchtapparatuur moeten voor aanvang
van de cursus / training een geldig keuringsbewijs “ademluchtmaskerdrager”
overleggen aan de instructeur.
7. Cursisten met lang haar moeten hun haar zodanig dragen dat er geen gevaar
bestaat voor verbranding en/of verstrikking hiervan.
8. Het dragen van sierraden is voor eigen risico.
9. Cursisten mogen tijdens oefeningen geen mobiele telefoons en alarmontvangers
gebruiken op het oefenterrein.
10. Het is verboden om gasaanstekers in de uitrukkleding te dragen.
11. De maximum snelheid voor voertuigen is 25 km per uur. Chauffeurs moeten de
snelheid aanpassen aan de omstandigheden.
12. Het is verboden om met voertuigen op de ijzeren afdekking van de kleine en de
grote Fuel spill te rijden. Dit gebied is gemarkeerd door gele betonblokken.
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13. Bij achteruitrijden moet minimaal 1 persoon gidsen.
14. Ieder (bijna) ongeval of letsel moet direct aan de instructeur worden gemeld. De
instructeur moet dit melden aan de H-BRW OPL.
15. Als u enige lichamelijke klachten heeft moet u dit voor aanvang van de oefening
aan de instructeur melden.
16. Oefenobjecten mogen alleen worden betreden na toestemming van de toegewezen
instructeur.
17. Het is verboden om de bunkerruimtes van de brandsimulatoren te betreden.
18. Het is verboden handelingen te verrichten aan afsluiters en sensoren van de
brandsimulatoren. Het is verboden brandobjecten te verplaatsen en de werking van
sensoren te beïnvloeden door b.v. afdekken of ombuigen.
19. Als u tijdens de oefeningen onwel wordt moet u dit aangeven door “NO PLAY- NO
PLAY” te roepen. Alleen dan grijpt de instructeur in.
20. In geval van een noodsituatie mag iedereen de noodstop van de betrokken
simulator gebruiken.
21. In geval van een noodsituatie moet iedereen het oefenobject verlaten. De
instructeurs zorgen voor redding en herstel naar een veilige situatie.
22. De local control units mogen alleen door instructeurs worden bediend.
23. Bij iedere oefening en of examen waarbij rook en of vuur wordt gebruikt moet
beschermende kleding worden gedragen en adembescherming worden gebruikt.
24. De Koninklijke Luchtmacht is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien
uit persoonlijk letsel en/of schade aan materieel en/of uitrusting.
Na het bovenstaande gelezen te hebben kunt u bijgevoegd formulier invullen voor
begrepen en akkoord verklaring.
Ik wens u een prettig verblijf op het Brandweer Opleidings- en Training Centrum.
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Hierbij verklaar ik de veiligheidsbriefing te hebben ontvangen en begrepen.
Deelnemers cursus / training
Datum

onderdeel

Naam / voorletters

rang

instructeur
WID / regnr

handtekening
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