
Toevoeging veiligheid en gebruik voor Magicfx Stageflame 

 
1. Bij gebruik van 2 of meer Stageflames moeten er aan beide zijdes van het podium 

brandblussers staan opgesteld. 
2. Bij indoor of outdoor evenementen moeten er altijd dranghekken voor het podium en 

div. layer of truss constructies zodat bezoekers van het evenement geen direct toegang 
hebben tot de Stageflames. Tussen de dranghekken en het podium moet een ruimte 
van minimaal twee meter zijn. 

3.  Bij evenementen is het raadzaam beveiliging neer te zetten op tijden waar de Stageflames 
gebruikt worden.  

4. Op het podium moet er tussen de plek waar de Stageflame staat en de artiesten, mc's, 
danser(e)(s)sen etc. een duidelijk witte streep getrokken worden waarover deze mensen niet 
heen mogen stappen. Tevens moeten zij vooraf gebrieft worden dat er vuur op het podium 
gebruikt wordt en dat dit dus gevaarlijk is als je te dicht in de buurt van het apparaat komt. 

5. De technicus (en het bedrijf waarvoor hij/zij werkt) bediend de show en is dus verantwoordelijk 
voor evt. schades/ongelukken. Hij/zij moet bij de bediening van de Stageflames hier met zijn 
volle verstand bij zijn en mag absoluut geen alcohol nuttigen. Voordat hij de Stageflames gaat 
gebruiken moet hij zich ervan vergewissen dat alles veilig is en dat er niemand in de buurt van 
de Stageflames staat. Is dit wel het geval dan absoluut geen show!!! Tevens moet hij/zij er 
voor zorgen dat hij/zij altijd vrij zicht heeft op alle Stage Flames zodat hij deze goed kan zien 
en hiermee dus ongelukken kan uitsluiten!! Als de klant niet voor voldoende ruimte heeft 
gezorgd waardoor dit onmogelijk wordt dan kan er absoluut geen Stage Flame show 
plaatsvinden. 

6. Indien de Stageflames niet op het podium staan maar hoger worden geplaatst dan vervallen 
de regels op het podium. 

7. Hoogtes waar je rekening mee moet houden (zie user manual) 
8. Luxonos is niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij storingen aan de Stage Flame. 
9. Luxonos is niet aansprakelijk voor schade/ongelukken voor, tijdens en na het gebruik van de 

Stageflame(s). De gebruiker/huurder is dus ten alle tijde verantwoordelijk en dus 
aansprakelijk. 

10. Bij een Stage Flames Show is de Technicus de allerbelangrijkste man/vrouw op het 
podium en dus niet de artiesten de klant of wie dan ook. M.a.w. de technicus bepaald 
wat er gebeurd op het podium, hij/zij is immers verantwoordelijk voor ieders veiligheid. 

11. Zie voor meer details en veiligheid voorschriften de Magicfx manual. 
 
 
Klant geeft hier door ondertekening aan dat hij/zij dit document + die van Magicfx gelezen 
heeft en bekend is met de eventuele gevaren. 
 
 
 
Datum: ___________ 
 
Handtekening   Naam in blokletters  Namens Bedrijf 
  
 
 
______________  _________________  __________________ 


