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Vuurwerk!
Koop vuurwerk alleen bij de erkende 
verkoopadressen. Deze kun je 
herkennen aan het opschrift: ‘Verkoop 
vuurwerk. Roken en open vuur 
verboden’. Koop alleen vuurwerk op  
29, 30 of 31 december. Op andere dagen 
van het jaar is vuurwerk verboden. 
 
Op de verpakking van goedgekeurd 
vuurwerk staat in het Nederlands:
• Geschikt voor particulier gebruik 
• Wat voor soort vuurwerk het is 
• De naam en het adres van de  

fabrikant en de Nederlandse  
importeur of handelaar 

• Een artikelnummer van de fabrikant 
• Een heldere gebruiksaanwijzing 

Voorkom oogletsel, 
bescherm je ogen 
met een vuurwerk 
bril.
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Legaal en  
illegaal 
vuurwerk

Contact

Vuurwerk  
afsteken

Vuurwerk dat je in de winkel koopt, 
moet voldoen aan een aantal eisen. 
Dit is bedoeld om het afsteken 
van vuurwerk zo veilig mogelijk te 
maken. Als je dit vuurwerk afsteekt 
volgens de gebruiksaanwijzing heb 
je weinig kans op ongelukken. 

Je mag alleen vuurwerk afsteken 
dat wettelijk is toegestaan. Steek 
je illegaal vuurwerk af? Dan 
kunt je een boete krijgen.  Op de 
verpakking van legaal vuurwerk 
staat welke leeftijd je moet hebben 
om het te mogen afsteken. De 
minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) 
hangt af van het soort vuurwerk.

Brandveiligheid geldt het hele jaar door. 
Meer informatie vind je op  
www.brandweerkennemerland.nl
 
Heeft u een vraag over brandpreventie?
Email: brandpreventie@vrk.nl
Telefoon: 023-567 40 02

Vuurwerk mag 
alleen worden 
afgestoken tussen 
31 december 18.00 
uur en 1 januari 
02.00 uur. 

• Steek vuurwerk aan met een LONT of 
brandende sigaret, ga direct uit de  
buurt na het aansteken en gooi rotjes 
etc. direct weg

• Steek vuurwerk nooit binnenshuis af
• Gooi geen vuurwerk naar dieren of 

mensen
• Bind geen verschillende stukken vuur-

werk aan elkaar vast
• Loop niet naar vuurwerk toe als het 

niet direct afgaat en steek blindgangers 
nooit opnieuw aan

Kindervuurwerk

Kinderpakketten zijn absoluut niet 
 onschuldig en zeker niet geschikt voor  
kinderen. Zelfs het branden van sterretjes 
is niet verstandig zonder volwassen toezicht 
en dan alleen door kinderen ouder dan 
5 jaar. De temperatuur in een sterretje  
kunnen oplopen tot 1500! graden Celsius.
 



 10 vuurwerk-
tips

Draag altijd een vuurwerkbril bij het kijken naar en het afsteken van vuurwerk. 
 
 
Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken. 
 
 
Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). En ook iets zonder capuchon.  
 

Bewaar vuurwerk op een veilige plaats, waar geen sigaret of ander open vuur bij kan komen.

Plaats Fonteinen op vlakke bodem en zet vuurpijlen rechtop in een vaststaande fles of afvuurpijpje 
en houd knalvuurwerk niet in je hand. Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.

Steek vuurwerk aan met sigaret of aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.

Gooi nooit met vuurwerk en steek nooit vuurwerk af in de nabijheid van dieren!

Steek nooit vuurwerk aan als het lontje is afgebroken of als het vuurwerk halverwege is uitgegaan. 
Voor je het weet ontploft het vuurwerk in je handen.

Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!

Houd bij calamiteiten rekening met hulpverleners en laat deze mensen hun werk doen.
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