Voorwaarden kamperen campus Universiteit Twente:
Aan deze toestemming verbinden wij de volgende voorwaarden:
Algemeen
1. alle aanwijzingen van medewerkers van de Universiteit Twente moeten stipt worden opgevolgd; de
kampeermiddelen moeten zodanig zijn opgesteld dat het terrein goed bereikbaar blijft voor
motorvoertuigen in gebruik zijnde bij Universiteit Twente, Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst,
Brandweer en Politie.
2. op het kampeeradres moeten aanwezig zijn:
a. een verbandtrommel (model A);
b. voldoende afvalemmers met deksel;
c. voldoende en zindelijke wasplaatsen en sanitair voor dames en heren afzonderlijk.
3. het kamperen gebeurt veilig, zowel voor personen als goederen.
4. het kamperen gebeurt zedelijk en hygiënisch.
5. het kamperen veroorzaakt geen overlast voor de directe omgeving.
6. er wordt bij het kamperen geen buiten de campus herkenbaar muziekgeluid geproduceerd.
Eisen inzake brandveiligheid:
Algemeen
1. Alle activiteiten dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat hierdoor geen brandgevaar ontstaat en bij
een brand de uitbreiding beperkt blijft.
Vrijhouden terreindelen en bereikbaarheid
1. Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, moeten voldoende toegangen tot het terrein aanwezig
zijn;
2. Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn
dan wel door de organisatie geopend te worden;
3. Een (tijdelijk) bouwwerk/tent is tot op tenminste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen onbelemmerd
te benaderen via een geschikte, obstakelvrije, hulpverleningsroute.
4. Een geschikte hulpverleningsroute moet:
a. een breedte hebben van ten minste 3,50 meter;
b. een vrije hoogte boven de weg hebben van ten minste 4,20 meter;
c. in de bochten ruimte bieden voor de doorgang van brandweervoertuigen;
d. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor brandweervoertuigen.
Tijdelijke kampeerinrichtingen
1. De tijdelijke kampeerinrichting is toegestaan mits:
a. maximaal 1000m2 (één compartiment) aan tenten kort op elkaar staan;
b. tussen de compartimenten is vrije ruimte van minimaal 5 meter;
c. een kampeermiddel (tent, camper, caravan etc.) moet tot 40 meter voor brandweervoertuigen
bereikbaar zijn;
d. De onderlinge afstand tussen kampeermiddelen (geen tenten) bedraagt 3 meter;
e. voorhanden hebben van gebruik van autogas, handelspropaan of - butaan in autogastanks,
anders dan voor de tractie van motorvoertuigen, is verboden.
f. Om een beginnende brand te kunnen bestrijden moet er een brandblusmiddel, bij voorkeur
schuimblusser, op een loopafstand van 50 meter bereikbaar en beschikbaar zijn. Een centrale
plek op het terrein, denk aan sanitair gebouw, receptie of andere centrale functie is hiervoor
ideaal.
g. bij een melding naar 112 dient duidelijk het adres vermeld te worden en aangegeven te worden
dat er geslapen wordt.
h. na een melding naar 112 dient de UT beveiliging op de hoogte gebracht te worden via het
noodnummer (053-489)2222.
Brandblusmiddelen (NEN-EN2, NEN4001)
1. Op het evenemententerrein moeten blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 Kg. of 6 L. blusstof,
geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B en C zijn aangebracht en voor onmiddellijk
gebruik gereed zijn;
2. Een klein blusmiddel moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct
gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
Afval
1. Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten containers.
2. De inhoud van de asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien,
worden gedeponeerd.

