Protocol - Gebruik geluidsapparatuur op stand
Zorg ervoor dat overige standhouders geen hinder ondervinden van de activiteiten op uw
stand. Met name geluidsoverlast kan erg storend zijn voor omliggende standhouders die
gesprekken voeren met klanten. Het is te adviseren om directe buren vooraf te informeren
als u op uw stand activiteiten organiseert die mogelijk tot enig overlast kunnen leiden. Als u
gebruik gaat maken van live muziek of versterkt geluid, dient u toestemming te vragen aan
de organisatie van de beurs. PROVADA behoudt echter het recht de toestemming in te
trekken in geval van (geluids-) overlast en er kan, bij niet nakoming van de afspraken, u een
eventuele boete opgelegd worden.
Voor het gebruik van geluidsapparatuur gelden de volgende restricties:
➢ Indien u gebruik maakt van geluidsapparatuur op uw stand dient u een geluidsplan
(tekening waarop de speakers op de stand zijn weergegeven en de geluidsrichting van
de boxen) aan te leveren, zie bijlage I. Wij verzoeken u dit in te dienen via MIJN
PROVADA of te mailen naar stephanie@provada.nl. De deadline hiervoor is donderdag
2 mei. Gedurende de opbouw van de beurs zullen de stands meerdere malen
gecontroleerd worden op de manier waarop het geluid is opgehangen of geplaatst.
Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van een DBa geluidsmeter.
➢ Indien u gebruik maakt van een andere leverancier dan van onze preferred supplier
ClipperMS zal PROVADA bepalen of naast uw eigen ingehuurde geluidstechnicus ook
een technicus van ClipperMS aanwezig zal moeten zijn. Indien PROVADA dit nodig acht
zullen de extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden bij u in rekening gebracht
worden.
➢ Indien u gebruik maakt van een andere leverancier dan van onze preferred supplier
ClipperMS ontvangen wij graag, naast het geluidsplan graag de volgende gegevens:
• De contactgegevens (bedrijfsnaam, naam contactpersoon, het mobiele
nummer en het e-mailadres) van de geluidstechnicus.
• Ingevuld formulier waarop leverancier heeft aangegeven hoeveel zenders
er tijdens de bijeenkomst gebruikt worden en het merk van het AV
materiaal.
De deadline voor het aanleveren van deze gegeven is donderdag 2 mei.
➢ Een borrel met versterkt geluid mag niet eerder aanvangen dan 16.30 uur. Op
naleving hiervan zal streng worden toegezien.
➢ Maximum aantal te produceren geluid is 80 DB.
➢ Indien PROVADA bemerkt dat er in directe omgeving tijdsoverlap in bijeenkomsten op
de stand zijn aangemeld, zal zij betrokken partijen met elkaar in contact brengen zodat
men met elkaar tot overeenstemming kan komen.
➢ Wanneer de bijeenkomst is geaccordeerd door PROVADA kunt u de informatie, ten
behoeve van vermelding in het programmaoverzicht, bijhouden via het online
bijeenkomstensysteem van PROVADA. De bijeenkomsten worden gepubliceerd op de
website van PROVADA in het programmaoverzicht.

Aanmelden entertainment
Door de ervaring van voorgaande jaren, en met name vanwege de feedback die wij van onze
standhouders hebben gekregen, willen wij benadrukken dat álle entertainment, in welke
vorm dan ook (borrels, presentaties, muzikanten op de stand etc.), aangemeld dient te
worden. Blaasinstrumenten zijn i.v.m. het indringende geluid niet toegestaan op PROVADA.
Advies bij gebruik van een geluidsysteem op de stand:
➢ Gebruik luidsprekers waarbij de spreidingshoek niet groter is dan de oppervlakte van
uw stand en het geluid binnen die stand grenzen blijft
➢ Richt de luidsprekers nooit naar het gangpad of buiten de stand
➢ Plaats luidsprekers bij voorkeur met beugels vast aan de bovenrand van uw stand en
richt deze naar beneden.
➢ Wanneer er statieven worden gebruikt kan dit, bij drukte, problemen opleveren.
Mocht u toch gebruik maken van statieven dan dient u de bekabeling netjes weg te
werken om struikelen te voorkomen.
➢ Zet het geluid nooit te hard zodat de omliggende stands geen hinder van uw
versterking ondervinden.
➢ Wanneer er gebruik wordt gemaakt van microfoons adviseren wij een handheld of
een DPA microfoon te gebruiken. Wij adviseren géén revers microfoon te gebruiken.
➢ Voor vragen en/of advies kunt u zich richten tot ClipperMS, 0348 412698 of via
info@clipperms.nl.

Bijlage I: Geluidsplan

(voeg hier uw standontwerp toe en geef aan waar de boxen geplaatst en gericht worden)

Bijlage II: Zenderplan*
Algemene gegevens audiovisueel bureau
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Ingezet audiovisueel materiaal bij bijeenkomst
Aantal zenders:
Merk audiovisueel apparatuur:

* Bij verwerking van de gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, zie
hiervoor de privacy policy op onze website.

