CHECKLIST
-constructie-

Draag er zorg voor dat u altijd voor de vergunningaanvraag voor het evenement duidelijk op papier
heeft staan wat er aan constructies komt te staan. De ervaring leert dat bij later toevoegen van
constructies aan uw evenement en vergunning vaak niet meer mogelijk is. Vraag ook altijd of de
desbetreffende gemeente een constructieberekening dient te ontvangen. Bij de opmaak van een
constructieberekening moet u rekening houden met een tijdsduur van minimaal 2 weken.

AANDACHTSPUNTEN ONTWERPFASE:
Hierbij enkele informatie over het constructie materiaal.
Type: Steiger
Merk: Layher
Hoogte van de constructie gaat per 0.5 meter per staander. Dit is exclusief de spindel aan de
onderkant. Dit is een stelvoet onder elke staander om de constructie waterpas neer te kunnen zetten
ongeacht het verloop van de ondergrond.
•

De hoogte voor buiten kent inprincipe geen beperking. Echter moet u er wel rekening mee
houden dat hoe hoger de constructie word hij ook breder moet worden voor een groter
draagvlak. Dit in verband met de weersinvloeden die uitgeoefend worden op de constructie.

•

De hoogte voor binnen kent wel een beperking. Een dergelijke constructie binnen moet een
halve meter lager zijn dan de onderkant van het dak. Dit heeft te maken met het opsteken van
de staanders.

Breedte- en dieptematen zijn afhankelijk van de lengte van de liggers.
Wij hanteren de volgende lengtes:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

0.73 meter
1.03 meter ( veel gebruikte lengte )
1.40 meter ( veel gebruikte lengte )
2.07 meter ( veel gebruikte lengte )
2.57 meter
4.14 meter

Deze opgegeven lengtematen zijn hart maten van staander tot staander.
Staanders, liggers, schoren, gronddiagonalen, outriggers hebben een buisdiameter van 48mm.

BENODIGDE INFORMATIE VOOR GENERAL EVENTS:
➔ Het ontwerp met decor, licht en geluid.*
➔ Het ontwerp met voor-, zij- en bovenaanzicht. 3D als het kan ook graag.*
➔ Het ontwerp met juiste maatvoeringen ( lengte, breedte, hoogte. Ook van doorgangen,
openingen, dansplateau's, dj booth, ed in de constructie ).*
➔ Het ontwerp met juiste gewichten van licht, geluid en decor.*
➔ Het ontwerp met een riggingplot van de takels met de juist vermelde gewichten.*
➔ Locatie constructie ( Ingetekend op bijvoorbeeld Google Maps ).*
➔ Ondergrond constructie ( Zand, gras, steen, strand, oid ).
➔ Wateraanvoer aanwezig ( Dit is alleen van toepassing als de ballast bestaat uit watertanks )
➔ Heftruck aanwezig ( indien van toepassing ).
➔ Hoogwerker aanwezig ( indien van toepassing ).
➔ Eisen gemeente wat betreft tijdelijke constructies.*
➔ Datum opbouw en datum afbouw.*
Het ontwerp mag in diverse bestandsmaten aangeleverd worden. De constructie word uiteindelijk
door ons extra uitgetekend voor de constructieberekening.
De met * aangeduide regels zijn van belang voor de constructieberekening en bepaling van het
inzetten van het juiste materiaal.
General Events hanteert offertekosten. Tot 2 uur voorbereidingstijd zullen er geen offertekosten
gerekend worden. Na 2 uur zal er € 45,00 per uur offertekosten gerekend worden. De offertekosten
vervallen als de offerte daadwerkelijk opdracht word. Mocht de opdracht komen te vervallen dan
zullen met terugwerkende kracht alsnog de offertekosten in rekening gebracht worden.

