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1. Algemeen 

 afmetingen auditorium L= 9.3m, B = 6.9m, H= 4.17m 

 dubbele toegangsdeur “007 Aula”, vrije doorgang B=2m, H= 2m 

 verlichting:  

 dimbare wandverlichting 

 dimbare halogeenverlichting boven presentatiegedeelte 

 niet dimbare halogeenverlichting boven zitgedeelte 

 lokaal is volledig elektrisch verduisterbaar  

   centrale verwarming 

   branddetectie (rookmelders) 

   TV distributie aansluiting 

   16 kapstokken (2 x 8) vast gemonteerd tegen de muur 

   gescheiden regiecabine met zicht op presentatie gedeelte (geen technische 

voorzieningen behalve elektriciteit) 

    gemakkelijk toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelen 

    gescheiden toiletten in de inkom voor heren, dames en mindervaliden 

    vast tapijt op muren en vloeren  

    5 x dubbel stopcontact in opbouwkabelgoot langs de ramenzijde 

 

2. Projectie 

 Vast projectie scherm H= 3.3m, B= 4.4m 

 Projector vast gemonteerd tegen het plafond achteraan de zaal, VGA 

aansluiting van op presentatie gedeelte , aan/ uit zetten door middel van 

afstandsbediening 

 Flatscreen TV scherm LG 32”, vaste montage tegen de muur op presentatie 

gedeelte, scherm staat niet op een beweegbare arm en is niet zichtbaar vanop 

de zitplaatsen ! 

 

3. Zitplaatsen 

 5 rijen vaste stoelen, oplopend in niveau (verschil +17cm) van telkens 9 

stoelen, totaal = 45 zitplaatsen 

 

4. Meubilair 

 4 vergadertafels met afmetingen 70cm x 140 cm, 75cm hoog 

 2 trapeziumvormig bijzettafel (langste zijde 140cm) 

 18 stapelbare stoelen 

 

5. Audio 

 2 x Pioneer 3-weg luidspreker type CS-9030 links en rechts vast gemonteerd 

naast het filmscherm 

 1 x versterker Pioneer type A-656 

 1 x CD wisselaar Pioneer (6 cd’s) type PD-M502 

 

6. Internet 

 Wifi kan via 'gast' (1uur) verkregen worden.  

 Of via ICT geregeld worden. 

  

   


