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Weber neemt extra veiligheidsmaatregelen 
 
 

Sint Nicolaasga, 1 januari 2015 
 
Recentelijk meldden de media dat het gebruik van brandbare vloeistoffen bij het aansteken van 
barbecues afgelopen zomer meerdere ongelukken heeft veroorzaakt. 
 
Op basis van deze berichtgeving is er bij Weber achter de schermen hard gewerkt aan een manier om 
consumenten ervan te overtuigen dat barbecues nooit of te nimmer aangestoken mogen worden 
met brandbare vloeistoffen, maar enkel met aanmaakblokjes of, nog beter, een brikettenstarter. 
 
Daarom is besloten dat vanaf volgende zomer alle nieuwe Weber houtskoolbarbecues worden 
voorzien van een groot label met daarop de tekst “LET OP! Gebruik geen spiritus, benzine of andere 
brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken”. Dit label wordt zichtbaar voor de 
consument aan de onderzijde van de barbecues bevestigd.  
 
Dolf Blomhert, algemeen directeur van Weber: “Tot nu toe is er nog geen geregistreerd ongeluk met 
een Weber barbecue bij ons bekend, maar in principe kan je nooit teveel doen op het gebied van 
veiligheid. Als we op deze manier één ongeluk kunnen voorkomen, dan is de missie wat ons betreft al 
geslaagd. Barbecueën staat symbool voor gezellig samenzijn en als iedereen een paar simpele regels 
in acht houdt, dan blijft het leuk voor iedereen”. 
 
“Wij zijn erg blij met dit initiatief van Weber en willen hun inspanningen op het gebied van 
bewustwording en veilig barbecueën actief ondersteunen.  Diep in ons hart hopen wij dat goed 
voorbeeld doet volgen en dat komend jaar ook de andere barbecuemerken deze verantwoordelijkheid 
nemen”, aldus Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting. 
 
Weber heeft op het gebied van veiligheid altijd een zogenaamd “Zero Tolerance” beleid gevoerd en 
geeft al jaren tips en adviezen in haar handleidingen en online die destijds o.a. in samenwerking met 
de Brandwondenstichting ontwikkeld zijn. De toevoeging van het veiligheidslabel is één van de 
onderdelen van een uitgebreid vernieuwingsprogramma dat Weber volgend jaar doorvoert op haar 
houtskoolbarbecues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Over Weber 
Weber is de wereldwijde marktleider op het gebied van barbecues, buitenkeukens en bijbehorende 
accessoires. De multinational vindt zijn oorsprong in Chicago, Illinois in de Verenigde Staten, waar in 1952 de 
eerste kogelbarbecue met deksel is uitgevonden. Weber-Stephen Holland B.V. is een volle dochter van het 
familiebedrijf en heeft sinds haar oprichting in 2003 een stormachtige groei gekend dankzij de uitmuntende 
productkwaliteit, de innovatieve concepten en haar sterke service- en dienstverlening. Meer info: weber.com 
 
Noot aan de redactie: 
Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met: 
 
Weber-Stephen Holland B.V. 
Annemarie Grijpstra 
T. 0513-4 333 22 
E. info@weberbarbecues.nl  

http://www.weber.com/

