
 
 
 

 
 

Stoelen en tafels 
120 gelijke stoelen (zwart en beige) 
10 stevige tafels van 80 op 160 (poten kunnen worden ingeplooid) 
9 tafels van 60 op 195  (mogen buiten worden gebruikt als terrastafels)  
8 zwarte scheidingswanden van 2,70 hoog en 3.10 breed 
10 aperotafels (vierkant) 
Meubelen lokaalmarkt (recyclage, gezellig)  
 16 diverse tafels  
 80 (+-) diverse stoelen  
 10 divers barkrukken  
 2 kinderstoelen  

Bar 
Bar lengte 9 meter met diverse gekoelde dranken en aangepaste glazen 
Spoeltafel  
Afwasmachine voor glazen 
Kookplaat 4 platen  

Berging 
Afzonderlijk koelcel (2.10 x 3.90) en berging voor drank,  
2 grote afwasbakken met warm water. 
microgolfoven 

Muziek en geluid 
In de bar is er een muziekinstallatie die de hele zaal op een kwaliteitsvolle manier in muziek kan 
onderdompelen. 
 
12 Luidsprekers RMS 250W 8 ohms (14.5kg) 
Draadloze micro 
CD / MP3 / Bluetooth / Tuner  
Plugin voor externe micro en Line en …. Ingangen 

Podium (met belichting) 
We hebben losse elementen om een podium op te stellen. Podium kan op om het even welke plaats worden 
opgesteld. 
Er zijn 40 podiumelementen van 1 x 2 m 
Er zijn 120 poten van 80 cm hoogte ( 4 poten per element) = goed voor 30 elementen 



Er zijn 56 poten van 60 cm hoogte ( 4 poten per element) = goed voor 14 elementen 
Er zijn 64 poten van 40 cm hoogte ( 4 poten per element) = goed voor 16 elementen 
Er zijn 16 poten van 20 cm hoogte ( 4 poten per element) = goed voor 4 elementen 
1 trap 
4 karren voor podiumelementen 
2 fligtcases voor klemmen, poten  
 
Gebruikelijke plaats van het podium is in zaal A. 
Daar is ook een lichtinstallatie voorzien met een voorgeprogrammeerde DMX-console (30 instellingen). De 
console bevindt zich aan de bar. Onze spots zelf staan verdeeld op 3 trussen (6x RGB spots 120W (2.90 
kg),3xRGB Backdrop Pix18 88cm 240W (8kg), 4 X theaterlicht – zoom warm wit (6.5 kg)). Deze spots mogen niet 
verplaatst of verwijderd worden. 
 
Aan de drie trussen waarop onze spots zijn bevestigd, kunnen indien gewenst nog extra spots worden 
vastgemaakt. Let wel maximaal gewicht per trus (per punt 75kg) is 300kg. 
 
 

Donker en licht 
 
IN de zaal komt er daglicht binnen via koepels en vensters. De zaal kan perfect verduisterd worden, ook 
overdag. 
 
Verder is er een algemene verlichting die gedimd kan worden. Aan de muren is sfeerverlichting bevestigd die 
niet dimbaar is. De verlichting gaat van heel klaar tot sfeervol en gezellig duister. 

 

Stroomvoorziening (punten staan op plannetje aangeduid) 
Punt A 
3x mono 16A (230V) 
1x 5 pins 16A (400V) 
Punt B 
6x mono 16A (230V) 
1x 5 pins 16A (400V) 
1x 5 pins 32A (400V)  
1x 5 pins 63A (400V) 
Punt C 
6x mono 16A (230V) 
2x 5 pins 16A (400V) 
2x 5 pins 32A (400V)  
1x 5 pins 63A (400V) 
Punt D - putten midden in de zaal, in de overdekte ruimte  en achteraan buiten. 
1x 5 pins 32A (400V)  
Ter beschikking voor aansluiting in deze putten  
2 x padestoel voor in putten  
6x mono 16A (230V) 
1x 5 pins 16A (400V) 
1x 5 pins 32A (400V)  
 
 



        beschikbare ruimtes en plan 
 
 
 

o Zaal A met bar    25x18 = 450m² 

o Zaal B     25x24 = 400m² in standaardopstelling met kraampjes  

o Zaal A+B   25x42 = 850m² 

o Vergaderzaal, kinderanimatie  12.5x6 = 75m² 

o Koelcel     2.10x3.90 = 8m² 

o Berging dranken   9.10x6.00 =  54 m2 (koelcel inbegrepen) 

o Kleedkamer     4.70x2.20 = 10.30 m² 

o Kleedkamer    2.35x2.20 = 5.17m² 

o Terras achteraan   20 x 25 = 500 m2 

o Overdekte ruimte vooraan  25x+-33 = +-800 m²  

  
 extra info: 

 
o Hoogtes, zijkant 5 meter, midden 7 meter 
o 9 nooduitgangen (5 aan voorzijde, 4 aan achterzijde)  
o 2 grote poorten (voor en achter, 4,40 breed en 4,10 hoog)  

 
 

o we hebben een hoogtewerker tot 5.60 hoog. Mits af te spreken op voorhand en  het 
voorleggen van een hoogtewerkersbrevet kan deze bij ons worden gehuurd. 
 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZIEN B  

 

In UZIEN B staan de marktkraampjes van lokaal aan beide zijden van de zaal achter zwarte panelen opgesteld op 

andere dagen dan de vrijdag. 

 

Deze kunnen mits een meerprijs worden weggehaald. 

Hieronder schetsen we voor u de verschillende opstellingen 

 

standaardopstelling 
 

 
 

 



De muur wordt vrijgemaakt aan één zijde van de zaal. 
 

meerprijs: 150 euro (BTW inclusief) 

 

 
 

 

 

 

 



De muur wordt vrijgemaakt aan  beide kanten van de zaal. 
 

meerprijs: 250 euro (BTW inclusief) 

In  deze opstelling blijven er alsnog 2 zware frigo’s van Lokaalmaarkt staan tussen de pilaren, dicht bij de muur. 

 

 

 

 


