
 

Zorg ervoor dat u tijdens de feesten ook denkt  
aan de veiligheid van uzelf en uw gasten! Enkele tips. 

 
Het jaareinde nadert met rasse schreden, dé gelegenheid bij uitstek om gezellige momenten door te brengen met 
familie of vrienden. Laat onverwachte voorvallen de pret niet bederven en neem daarom enkele 
voorzorgsmaatregelen. In het eerste deel van het artikel leest u er meer over. 
  
Het feest is afgelopen? 

 Wat als u een vriend of vriendin naar huis brengt? 

 Wat als BOB het stuur van u overneemt en u naar huis brengt met uw wagen? 

 Welke verzekeringen kunnen dan worden ingeroepen? 

 Welke alternatieven zijn er om veilig thuis te geraken? 

=>Het antwoord op deze vragen vindt u in het tweede deel van dit artikel. 

 

Voorzorgen om het risico op brand te verminderen 

Kerstboom en kerstversiering 

 Kiest u voor een echte kerstboom? Koop er een mét wortels en giet hem regelmatig, zodat hij niet 

uitdroogt. 

 Plaats nooit kaarsen dicht bij de kerstboom. 

 Gebruik lichtslingers van het LED-type, die minder warmte geven. En controleer of de draden van de 

lampionnen niet beschadigd zijn. 

 Zet je kerstboom nooit vlak naast gordijnen, een verwarmingskachel of open haard. 

 Schakel de kerstverlichting uit als je naar bed gaat of je woning verlaat. 

Kaarsen 

 Plaats kaarsen op een stabiele ondergrond of in een glazen houder, om ze te beschermen tegen tocht. Zet 

ze niet op plaatsen waar iedereen voorbijkomt. 

 Laat uw kinderen of huisdieren nooit alleen in een ruimte waar kaarsen branden. 

 Plaats kandelaars of theelichtjes zo dat ze altijd zichtbaar zijn en niets in vlam kunnen zetten. 

 Doof de kaarsen alvorens een ruimte te verlaten. 

Fondue- en gourmettoestellen 

 Gebruik een elektrisch toestel voor fondue of gourmet. 

 Zorg dat de tafel stabiel is en zo dicht mogelijk bij het stopcontact staat, zodat u niet over het snoer 

struikelt en daardoor kokende olie omstoot. 

 Zorg dat u altijd een branddeken of een natte doek binnen handbereik hebt. 

 Giet nooit water over toestellen die aanstaan. 

 



Vuurwerk 

 Vraag inlichtingen aan uw gemeentebestuur vóór u vuurwerk gebruikt. In sommige gemeenten mag het niet. 

 Lees vooraf altijd de gebruiksaanwijzing. 

 Steek het vuurwerk af op een open ruimte, ver genoeg van mensen, woningen, voertuigen, enz. 

 Gebruik een lont om het vuurwerk te ontsteken. 

 Probeer nooit vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw te ontsteken. 

 Hou kinderen en dieren op een veilige afstand. 

Wat doet u bij brand? 

=>Raadpleeg hier hoe onmiddellijk en juist reageren om het ergste te voorkomen! 

 

Rij nooit met de auto als u alcohol gedronken hebt! 

Het feest zit erop, het is tijd om naar huis te gaan. Blijft u ter plaatse logeren? Bent u BOB of brengt iemand anders u 
thuis? Zelfs BOB kan betrokken raken in een ongeval! Als u betrokken bent bij een ongeval in fout, kan degene die u 
thuis heeft gebracht, u aanklagen. En wat met de verzekeringen? 
  

 
U bent BOB en brengt uw vrienden naar huis met hun wagen. 

Controleer vooraf het volgende: 

 Heeft de eigenaar van de wagen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? Deze is wettelijk verplicht. 

Bij een ongeval in fout: 

 BA Auto vergoedt de schade van alle betrokkenen, ook de inzittenden, maar niet uw eigen verwondingen of 

de schade aan de wagen van uw vriend. 

 Een omniumverzekering vergoedt de schade aan de wagen. 

 Een bestuurdersverzekering dekt iedere bestuurder die met de wagen rijdt en vergoedt uw eventuele 

verwondingen. 

BOB brengt u thuis met uw eigen wagen? 

Al uw autoverzekeringen zijn van toepassing. Als BOB in fout is: 

 Uw BA Auto vergoedt uw eigen verwondingen en die van alle andere betrokkenen, uitgezonderd BOB. 

 Uw omniumverzekering vergoedt de schade aan uw wagen. 

 Uw bestuurdersverzekering vergoedt de verwondingen van BOB. 

 
Opmerking: is BOB niet aansprakelijk voor het ongeval? Dan wordt alle schade vergoed door de verzekeraar van de 
persoon die in fout is. 
 
=>Vraag mijn advies. Afhankelijk van de situatie bestaan er specifieke dekkingen en uitbreidingen voor elk contract 
en elke verzekeringsmaatschappij. Samen kunnen we analyseren welke oplossingen het best bij u passen. 

 
Hebt u geen BOB om u naar huis te brengen? 

 Het openbaar vervoer is meestal heel de nacht gratis. 

 De Responsible Young Drivers nemen het stuur van uw wagen over en brengen u thuis. 

 Neem een taxi. 

 Boek een kamer in een hotel of B&B dicht bij de plaats van de festiviteiten. 

 
Prettige eindejaarsfeesten! 
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