
Gemeente Zeewolde 
 
Gemeentehuis 
Raadhuisplein 1 
 

Postbus 1 
3890 AA Zeewolde 

Telefoon (036) 5229522 
Telefax (085) 1108515 
E-mail info@zeewolde.nl 
Website www.zeewolde.nl 

 

F092/Versie januari 2022 
 
 

Zeewolde 

Meldingsformulier huisvesting tijdelijke arbeidskrachten - 
plaatsing kampeermiddelen 
 

1. Gegevens van de melder 

(Bedrijfs) naam  

Naam contactpersoon  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

2. Gegevens over de locatie 

 
Adres  

 
Als er geen adres kan 
worden aangegeven: 
Omschrijving van de locatie  

  

  

  

 

3. Checklist 

 
Als u aan alle onderstaande punten voldoet is het doen van deze melding 
voldoende.  
Kruis aan wat van toepassing is:  
 
 De te plaatsen kampeermiddelen zijn maximaal 12 aaneengesloten weken per 

kalenderjaar aanwezig en wel van .......-.......-22... t/m .......-.......-22...  (invullen 
in welke periode de kampeermiddelen worden geplaatst) 

 
 Het betreft een:  
 O Tent   
 O Kampeerauto  
 O Toercaravan 
 
 Ieder kampeermiddel is voorzien van een niet ioniserende rookmelder 

conform NEN 2555. 
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 Rondom ieder kampeermiddel is minimaal 5 meter vrije ruimte. 
 
 In of rondom ieder kampeermiddel is het stoken van open vuur verboden. 
 
 Een eventueel aanwezige elektrische installatie voldoet aan het gestelde in 

NEN 1010. Apparatuur moet voorzien zijn van een KEMA keurmerk. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van verlengsnoeren. 

 
 Gasflessen voor verwarmings- en kookdoeleinden voldoen aan de volgende 

eisen: 

 Er mogen maximaal 2 gasflessen (gezamenlijk bruto-gewicht maximaal 
60 kg) buiten het verblijf aanwezig zijn; 

 De opstelling van de flessen moet zodanig zijn, dat zij tegen directe 
zonnestraling zijn afgeschermd; 

 Het gebruik van LPG is verboden; 

 Gasflessen moeten goedgekeurd zijn door een erkende instelling; 

 Een gasfles moet worden beschermd tegen omvallen en aanrijden; 

 Een gasslang mag niet langer zijn dan 5 meter, niet ouder dan 2 jaar en 
de verbinding moet geschieden via slangklemmen of met een aan de 
slang gemonteerde koppeling; 

 Een reduceermiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 
 
 Bij toewijzing van een verblijfplaats aan een medewerker wordt deze 

voorgelicht over het alarmnummer en het gebruik hiervan, het gebruik van 
blusmiddelen en het brandveilig gebruik van het verblijf. 

 
 Er word(t)(en) .........  (aantal invullen, maximaal 20) kampeermiddel(en) 

geplaatst. 
 
 Het aantal gebruikers per kampeermiddel is niet groter dan: het aantal 

ruimten (niet meegerekend ruimten kleiner dan 4 m2 en een eventuele aparte 
keukenruimte) van het kampeermiddel maal twee. 

 
 Looppaden/gangen worden niet als slaapruimte gebruikt. 
 
 In ieder kampeermiddel is een schuim- of poederblusser met minimaal 6 kg 

inhoud aanwezig. De blusser is gebruiksklaar en is goedgekeurd door het 
Ministerie van BZK. De laatste goedkeuringsdatum is niet ouder dan twee jaar. 

 
 In de kampeermiddelen worden geen brandbare decoraties in welke vorm dan 

ook (zoals vlaggen, slingers, posters) opgehangen/aangebracht. 
 
 Ieder kampeermiddel kan met een hulpverleningsvoertuig tot op een afstand 

van ten hoogste 40 meter worden benaderd.  
 
 De gebruikers van het te plaatsen object beschikken over een 

bad/douchevoorziening voorzien van warm water. 
 
 De gebruikers van het te plaatsen object beschikken over een 

toiletvoorziening. 
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4. Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dat aan alle punten van de checklist wordt voldaan 
bij het plaatsen van de gewenste kampeermiddelen. 
 
Achternaam   

Voorna(a)m(en)  

Datum   

Handtekening   

 
 
 
 


