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Veilige feestdagen 
 
Ook tijdens de feestdagen is het belangrijk dat je aan 
brandveiligheid denkt.   
Een dorre kerstboom of verkeerd aangebrachte kerstversiering 
kunnen in minder dan één minuut een ravage aanrichten bij je 
thuis. 
Laat brand geen domper zijn op de feestvreugde en volg 
onderstaande tips. 

 
Kies een brandveilige kerstboom 
Wil je een echte kerstboom? Dan is de veiligste keuze een 
kerstboom in volle grond met veel aarde. Geef hem elke dag water, 
zo verdort hij niet en heb je minder kans op brandgevaar. 
Heb je een afgezaagde kerstboom, maak dan een inkeping 
onderaan de stam en plaats deze in een emmer of bak met water 
om uitdroging te voorkomen. 
Kies je voor een kunstkerstboom, ga dan na of deze gemaakt is van 
niet ontvlambaar materiaal of met een brandvertragend product 
werd behandeld. 

 
Let op met kaarsen   
Hang geen echte kaarsjes in een kerstboom. 
Hou kaarsen zo ver mogelijk uit de buurt van een kerstboom en 
ander brandbaar materiaal. 
Hang ook geen brandbare versiering aan de muren of plafond. 
Slingers en vlaggetjes bepalen hoe snel een brand zich verspreidt. 

 
Gebruik brandveilige kerstversiering 
Kies bij kerstversiering ook voor materialen die niet gemakkelijk 
ontvlambaar zijn. Kijk na op de verpakking. 
Speel op veilig en zorg dat kerstversiering niet tegen spotjes hangt 
of op apparaten ligt waarvan de oppervlaktetemperatuur kan 
verhogen, zoals een televisietoestel. 

 
Gebruik bij voorkeur led kerstverlichting 
Kerstlampjes test je best voor je ze in de boom hangt. Vaak worden 
ze jaar na jaar gebruikt, en slijt de bedrading. 
Een veilige optie is het gebruik van LED-lichtjes, omdat ze minder 
warmte afgeven. 
Wanneer je het huis uitgaat of gaat slapen, doof dan de 
kerstlampjes. 
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Hou vluchtwegen vrij 
Geef de kerstboom een mooi plekje, weg van deuren en trappen. 
Zo houdt je de vluchtweg vrij indien de kerstboom vuur zou vatten. 
Plaats de boom ook uit de buurt van brandbare materialen zoals 
gordijnen. 
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