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Algemene regels uitdelen en oplaten ballonnen 

 

1. Ballonnen waarvoor deze voorschriften gelden zijn onder andere heliumballonnen, 

feestballonnen, herdenkingsballonnen, figuurballonnen, papieren ballonnen, waterballonnen, 

biologisch afbreekbare ballonnen en wensballonnen. Deze voorschriften gelden niet voor 

heteluchtballonnen en kabelballonnen. 

2. De algemene regels zijn van toepassing op het uitdelen en oplaten van ballonnen tijdens 

evenementen, zoals bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Hellendoorn. 

3. Het is verboden om tijdens evenementen ballonnen uit te delen, met als doel dat de ontvanger 

die mee kan nemen naar elders. Dit om te voorkomen dat ballonnen in de natuur belanden. 

4. Een uitzondering op het verbod op uitdelen van ballonnen geldt voor figuurballonnen. 

5. Het is verboden om tijdens evenementen ballonnen op te laten. 

6. Het is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen te gebruiken, mits voorkomen wordt dat 

die in de natuur terecht komen. Denk hierbij aan het vastbinden van ballonnen aan bogen, het 

vastbinden van ballonnen aan hekwerk, enz. of het in een gebouw gebruiken van ballonnen.  

7. Het is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen te gebruiken als waterballonnen, mits 

direct na de activiteit de ballonnen en/of ballonresten worden opgeruimd en er geen ballonnen 

en/of ballonresten in de natuur terecht komen. 

8. Ballonnen kunnen gevuld worden met onder andere lucht, water en een inert gas. 

9. Voor het vullen van ballonnen met een inert gas geldt dat: 

a. de ballonnen alleen gevuld mogen worden met helium; 

b. de met helium gevulde cilinders tegen opwarming door zonnestraling en tegen 

omvallen moeten worden beschermd; 

c. het vullen van ballonnen in de openlucht moet plaatsvinden; 

d. de gevulde ballonnen uitsluitend buiten mogen worden opgeslagen; 

e. de aanwijzingen die door of namens de commandant van de brandweer met 

betrekking tot de brandveiligheid worden gegeven direct moeten worden opgevolgd; 

f. een afdoende verzekering tot dekking van het risico, wegens wettelijke 

aansprakelijkheid tot vergoeding van schade, ontstaan ten gevolge van het vullen van 

ballonnen, moet zijn afgesloten. 

10. Na gebruik moeten de (nog met lucht, water of helium gevulde) ballonnen worden lek geprikt. 

11. Ballonnen en/of ballonresten moeten direct na gebruik en/of het lek prikken bij het restafval 

worden gedeponeerd. 

 


