KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BRANDWEERVEREENIGING
No.

1247*

Onderwerp:

17 April 1937*

ia
Bijl.:

ia

wij U

Tas Uw soteljT©» è<ïe 25
j.l»I©
i© »aatr@g@l@a, weigebied
liet
sijn

©p

>s
w

.. _ _ —

._..___—

.....„_

Wij

&dS**3b¥"ï*^j!&
AïSïiSïït"^" jas^*^S
. —— „„ ^„„jeejSTSw
4HB®w9*ïl4—

wij

overig©

, „_,—— „^——^, t

»,»»„w^,,

uitgsbraiée

1» ______________

TOOT
betreft:
a.bepmliageB ter Toortoaiag
b*
..
ter
Q»

tesnd;
ê.® teand-

*»
tot het "blusjscslisii fan ___._,

,,

neergelegd in Ho©fdstiafe VI, Af0,1,11 & UI.
„

-

, -

......... .

wat
betreft, tal «n
die ToortoüiBg
3*

Wet wi 2 Jnmi l875,Stbl.95,
bij êa wet v^i l
1909 Stbl.
246 » t©t
liet toesio&t bij bet
opriolt@n
imriohtiiigea,
of hinder
veroorsaken*
Desa wet
S©
te
g@l@gsafet©i(ft
het
gea op
Ta
ter wöytemla TSS
te
en

let Tas g juli 1934} Stbl. 352, «a ia
bljgomêer het feiligteidabesluit
1916,
Stbl, 281,

die
&©ii i»

de

en i®
Ba ia het

&m

en

de
Mj
te

t®

net
tot d@
©!i@ls5liaartemsQf©ass@aawegig&eid
teamclbar® ¥lo@ist©ff©a ia
epen terreinen, befelliglsg

t©
t®
MJ
sijm

lioht
sa op

toestellen, f lesso&en »et
drulc,

5»

of

Wet van 13 Jaanari 1 923» Stil* 9 ,
T@orsi@aiagöm ter Toor&omimg
TO0r g@boi»@£i e» g©ti«i©rt©iïs @@1&© ©m tem
Jranstwa«d@j geschiedkundig
of fesbijsonder® ïsesatorffllag t@g@a,
Eoninfclijfc besluit van 30

1924,

op
bouwen 5

.

ia «4
ter

besluit van 3
1921, stbl.
95s fe@TattenSe
r^galem ia
te
bij a@n bouw « de iariohtiag Taa
eoholea, waarin lag@r ©aderwij® wordt

of
worêem

uit

f oer s één in- uit- en
opslag
teskrait @n
©f ©mtplofbar© stoffea

®n

lioht

Koninklijk beslmit vaa 1 5 Ootober 1 ,
laatstelijk gewijaigê 20 Juli 1921 Stbl.
1001 , b©vatt'©ii«!© Tooraetoiftea oatreat let
farroer, ö©n in- uit- @a êo©rToe
©n opslag
traste-uit @B
re stof f ©n,

9«

wet van 1?
I*

191 8, Stbl. 378
ter b@scfe©r®ia van de

die ®matr©g©leia Tallen feaitea
ting Taa gebofilweii,
-roor
H»ïfi@a,
den

Wet

die
4® lariobtimg

hou
be-

14 Kei 1926 Stbl*1l8 t
@m

©m,
te
tot te veili^&eid,
Giromlsir©
Minister
Juli
lo,1?600 Af6.B.8.«nader

^aa 26
ia mofet t©

net
@a
bij

1936 l©«8228 Afd.B.B. f
bij
filsr?ertoonimten

10

3»
Teili#ieid»vo0r»öhriften bij f il®- @s tooneelvovratellittgen,
door de Fti©~em Beoorooamissie , ingesteld door
d© Kon . H©d .
ereenigimg *
L@löra®fi voor felligk@iê@®aEtr©g©lem foor liften* (lapport
ö@r Öosniis8ies ingesteld bij
TOS
Minister
Arbeid,
©n Bijverheid Taa 25 April 1930 Ho. 1222, Af d.
Arbeiö, mitg@g@ir@ïï in 1933» bo-rattende in bijlag® l
TOOT liften).

Rapport der
opslag en ¥©rTo@r
de
t s S@a
16»

1927,
t® ^iaaê» (•aitgegsven in 1935 by

Ontfrexp-Znternationale regelig aop@ms het fanroer
bsr© Tlö©ist©ff©m ©p te M2ïn©iiwater@ii?

192?»

17.

?oor0oiartit0ü Toor lokalaa,
T0or a@n
oelluloidfila
toor S©
in 2i©k©ïitails©a, imgesteld door den

18. ?oorsotoift@n TOOI? röatgonologisola® afêeellügau

ioor te
@n de

aieJceahui* ,

onderzoeic
larielitlmgem, wamrim nitrqoellulos© films
S!|B ( sam©ng@stelS door de Ööaaissl©
Toor filai0pfe®rgiïig im «iefceatoaiaen, ingesteld door
Centra- .
len @eeondheidsraad)*
19* feiligfaeldsTOorsotoiftea T©or bxiisinetallatiee,
vmm ®l@etrlsohe
geleidêagan (foorloopige wijslglmg fan par»
14~SQ3~21C fan ie ?@illgb@iêsfoorsoteriftea wa het KAninkli
Instituut
IngeaioiïTSj ai t gegeven door d® aoofêo©n®i@ai@
de Sowialisati® in l©ö®rlané (So «1005)
20 . ?oorsöt2.rlft©tt -?oor eleotriscfe© sterkstroofflimstmllaties voor
spanning in woombtiiBem» winkels ©n schouwlmrgsa e. d.
(teisiiastallötlOTQOf'selrrif ten) , uitgegeven door de Hoofdcommissie fooy de lormaiisatie in l@derlamé (?*1Ö10)
21 , £@r»?o©rsolirif ten ¥oor ©leotrisobe
es
iiitg©§©"f©m êoor d© Hoofdcoamlssia Toor d@ lormalisati® in 1@1934}*
22.

Voorsoteiftan voor aleötrlsoii© installatie im

®n toreas.

23*

InstallatieToorsoiirift®»,
êöor
©a
Aaeterdans M, 5
1930,
feepalingea ©.a. betreffend©:
®10otrieoti® installaties ia te^irijf s- em
ontbijy.
-rast bensiae, t@rp@Gti|»s
e.d«; ©leetrtscto installati©® ia seiiouwMjpgenj bioscopen en
gelijfe t© etellen lo&alen Toor
bijjsondere v©orsolirift$a ^oor leonimstsllaties

24»

llectrofflotorenTerordeniïig, Tastgasteld door
¥aa Aaisterds®, dd. 23 Janniuri 1929,
paling©» ter tjeperfcing fan
door aotor@m tot 2

4,
25.
ter gemeente
vastgesteld door de»
dd* 5 löveaber 1930S bevattende p@pallng©E tot
beperking fan brandgevaar in garageg.

26» Teili^t@lÖ@w©orsoferiften TOOT tooaeelToostelllmgen ©n
vemsteiijkteden, benevens voor vergaderingen @a ander® bijjö©nfeoii@t©ïï, vastgesteld door Burgemeester @n Wethouders van
êd« 29 lei 1936 ( Gemeenteblad Afd.3~1936s¥ülgn*107)
27

feiligiaaiêsToorsokriftea voor
brandbare Tloeistoffen» vastgesteld êoor Bixrg@ae©ster en W©tfeouders wa Amsterdam dd* 29 ^®i 1936 (
Af d. 3-1 936
f olgso .111).

28»

feillgbtelcIWöörsQiariften Toor winkels @n aagaasijnezn. waarins
mm Biargemseeter ©n W@tbomd©r@ ¥@@1 pulsli©fe
te Bljn, ^astg®©t©ld d©or
en
van A®8t©rdam. dd» 29
1936 {@«@@3at©!jlaê Af d.
3-1936s

fe
worden all© onder de Hinderwet valleiadö
tingen, welke bljsonder braadgsTaar opleTeren ©n die, w@l&@
tens bij d©m bouw g©st©l<l© ©isohen, fetosobaiédelsn ©f
liebSen, slsaeê© de MJsomclere imriclitiag@E als
stadbuis, kerktorens, solaouwburgan^
en öe
waarvoor een vergtening iag@volg© d® Algem@©na PloitieT0rorÉ»ing
is vareisoht, periodiek gaiaspecteerd*
Bofeaöien worcit regelmatig ooatrdle uit geoefend in scteawtarg
gen , toiosooop theaters ®n ander® openbare v®ï»a&:@lijÖk©d©ïij winirals,
Sfetels @a dergelijkem
noofiliobten aostea teandea»
foor het g©val
dat 8I*0s Serrioes d® l^Ixpositioa InternatteM?
nale de Paris 1937 toes©ndiag vaa d© feoogergeaosmd® w@tt@a» besluiten ®n voorscbriften acu wensehen, deelen wi| U ffieöe»
de
b@tr@ffsnd@ wetten vsrkrijgbasr sljn bij Se H.Y.Üitgever,8
pij W.B.^TjTOiait Willink: te Zwolle (Bditi©
©a «forten®),
de Koniaklijfee Besluiten en ds ozid@r 15 en 16 "ö@d©@ld© raijportsn ©a
ontwerpen bij d© Landsdrukkerij te Den Haag»
Be ¥oorsolirift@s en verordeningen, bedoeld omder 14, 23 t/m 28
M 5 d© StaêsteiJEiceriJ t®
en d© ©neer 19 t/a 21
voor-seteiftan bij de Hoofdeowiissie voor d® Normalisatie i®
land te 13©a Haag.

vertrouwen toiersaed©

Uw vereoefc t©

voldaan»

Het B@stmur dar K.B«B.V. ,

