
Met een terrasverwarmer creëert u een terras of rookplek met een aangename 
temperatuur. Aangenaam voor uw klanten, maar u wilt natuurlijk niet dat er 
ongelukken gebeuren. Met onze tips zorgt u voor een veilige installatie en veilig 
gebruik van terrasverwarming.

Gebruik vaste terrasverwarmers veilig
Vast geïnstalleerde terrasverwarming is over het algemeen 
veiliger dan het gebruik van mobiele terrasverwarmers. 
Zowel voor de veiligheid van uw gasten als voor het 
brandrisico.

• Maak uitsluitend gebruik van terrasverwarmers met 
CE-markering.

• Monteer terrasverwarmers uitsluitend tegen een 
onbrandbare buitengevel. 

• Zorg voor voldoende afstand tot zonneschermen,  
houten luifels en versieringen. Raadpleeg hiervoor de 
installatievoorschriften.

• Laat de terrasverwarmers met vaste leidingen door een 
erkend installateur aansluiten op gas of elektriciteit.

• Laat gasgestookte terrasverwarmers jaarlijks 
onderhouden door een erkend installateur.

Gebruik mobiele terrasverwarmers veilig
Mobiele terrasverwarmers kunnen erg heet worden.  
Het is daarom belangrijk om ze op een veilige plaats neer 
te zetten zodat ze geen gevaar opleveren voor uw gasten.

• Maak uitsluitend gebruik van terrasverwarmers met 
CE-markering.

• Zet mobiele terrasverwarmers stevig neer en uit de wind.
• Plaats ze op ruime afstand tot zonneschermen, parasols 

en versieringen. Meer informatie vindt u in de 
gebruiksaanwijzing.

• Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik van 
gasgestookte terrasverwarmers in tenten of serres.

• Zorg dat gasflessen en aansluitslangen niet bereikbaar 
zijn voor uw gasten.

• Controleer vóór het ontsteken of de leidingen goed  
zijn aangesloten en of de terrasverwarmer niet 
beschadigd is.

• Houd omstanders op minimaal twee meter afstand.
• Houd toezicht op de plaats waar de terrasverwarmers 

staan.
• Na gebruik: controleer of de gaskraan op de fles  

gesloten is, laat de terrasverwarmers afkoelen en  
berg ze goed op.
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Heeft u vragen over  
schadepreventie?

Nationale-Nederlanden adviseert u graag over  
het voorkomen van schade. Een team van ervaren 
risicodeskundigen staat voor u klaar.

Stuur een e-mail naar  
preventieadvies@nn.nl

Bel tijdens kantooruren met 
Team Risicodeskundigen op 
070 513 06 40

Kijk op onze website:  
www.nn.nl/preventie 


