
 
 

 

 

 

Aanwijzingen voor (boekers van) bands, dj’s en artiesten.  
 

Huize Koningsbosch werkt heel graag mee aan een fantastisch optreden of feest.  

Naast de boeker van artiesten en zijn of haar gasten, zijn er nog andere partijen waar wij rekening 

mee moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de andere hotel- en restaurantgasten, buren, 

personeel (ARBO-regelgeving), handhavers van de gemeente (drankvergunning) en de 

gebiedsbeheerder PWN (natuurbescherming).  

Om met iedereen een langdurige positieve relatie te behouden hebben we een paar aanwijzingen 

opgesteld.  
 

Een geluidsvolume zonder overlast 

Enige restrictie in het geluidsvolume bleek noodzakelijk. 

De geluidsinstallatie van het huis is uitgerust met een elektronische ‘limiter’ die het uitgangsvolume traploos reduceert 

tot onder de 90 decibel. Dit volume is ruim voldoende voor een uitstekende sfeer.  

• Korte pieken worden zonder penalty’s doorgelaten. 

• Het maximale ingangsvolume is +14 dB. Daarboven zal het geluid vervormen. 

• Plotselinge harde bassen kunnen ‘volume drops’ veroorzaken totdat de limiter het geluid weer heeft gebalanceerd.  

• Bands, dj’s en artiesten mogen geen eigen geluidsversterking gebruiken. Alleen de huisinstallatie (versterking en 

luidsprekers) mag gebruikt worden. Deze is namelijk zodanig ingeregeld dat geluidsoverlast tot een minimum wordt 

beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit. De huisinstallatie wordt onderaan dit document 

omschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor zangversterking zoals monitors en voor elektrische 

instrumenten die niet zonder versterking kunnen, zolang het volume niet boven de 90 dB uit komt. 

• Instrumenten die zonder versterking méér dan 90 dB kunnen produceren kunnen we niet toegestaan.  

• De benodigde lengte XLR kabels naar het patchpaneel van de huisinstallatie alsmede de eigen instrumenten (of DJ-

console), neemt de band, dj of artiest zelf mee.  

• Na 23.00 uur moet nachtrust gegarandeerd kunnen worden. De ramen en deuren met een directe verbinding 

vanuit de zaal naar buiten, worden vanaf dat moment gesloten.  

• De eindtijd van een optreden / feest is uiterlijk om 00.30 uur. 

 

De vrije keuze om in te richten 

Een feest wordt nog beter in een mooie, ingerichte ruimte.  

• Welk meubilair beschikbaar is leest u bij ‘informatie over de Grote Zaal’. De indeling mag u zelf bepalen. 

• Er mag versierd of ingericht worden, zolang er geen tape of ander bevestigingsmateriaal gebruikt wordt dat 

oppervlakten kan beschadigen.  

• Materieel a.u.b. tillen of rollen, maar niet schuiven om schade aan de vloer te voorkomen. 

• Er mogen geen confetti-kanonnen, bellenblaasmachines, vuurpotten of rookmachines (ivm rookmelders) gebruikt 

worden. 

• Al het materiaal dat niet behoort tot het huisinventaris van Huize Koningsbosch, graag dezelfde dag nog in zijn 

geheel weghalen zodat de zaal weer klaar is voor een volgende gast. 

 

Voor iedereen een fijn verblijf 

• Alcohol is helaas van invloed op het gedrag van mensen. Om te voorkomen dat dronkenschap tot overlast leidt 

hanteren wij het voorgeschreven alcoholbeleid van de Koninklijke Horeca Nederland. Wij vragen jullie ons hierin te 

ondersteunen omdat het de sfeer zeker ten goede zal komen. 

• Rokers die in de buurt van de hoofd-entree roken vragen wij om zachtjes te praten i.v.m. de naastgelegen 

hotelkamers. 

• Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring. Wij verzoeken iedereen de aanwijzingen van onze medewerkers 

op te volgen. 



 

 

 

 

 

Informatie over Audiovisuele installatie in Grote Zaal  

• De huisinstallatie bestaat uit: 4x Devine Artis 15, 450 watt passieve luidsprekers. In elke hoek één, op 2.50m hoogte 

hangend aan het plafond.  

• 1x Proel 500W Subwoofer.  

• 2x American DJ versterkers (2x 150W). Eén kanaal voor elke luidspreker. 

• 1x Denon Professional DN-312X 12-kanaals line mixer.  

• 1x Behringer 2x 15 bands equalizer (vergrendeld).  

• 1x Devine draadloze microfoon ontvanger met twee draadloze handheldmicrofoons.  

• 1x DateQ SPL-2 limiter. Traploze reductie tot onder de 90 dB. Geen penalty’s.  

• 1x XLR-Patchpaneel aan de voorzijde voor de aansluiting van 3 extra microfoons en 2x XLR aansluiting (stereo) t.b.v. 

bijvoorbeeld DJ apparatuur.  

• Er is Wifi met 100 accespoints t.b.v. eventueel streamen.  

• Er is een 3500 ANSI lumen beamer met een HDMI aansluiting nabij de geluidsinstallatie.  

• Aan het plafond achter in de zaal hangen 8 DMX gestuurde RGB LED Parren (vlak naast elkaar), bediend middels 

een American DJ RGBW 4C IR LED controller nabij de geluidsinstallatie.  

• In het midden hangen 2 grote stalen ‘kroonluchters’ (diameter: 3 meter, op 2.70m hoogte) met RGB/W ledstrips 

(met losse afstandsbediening). 

• Aan beide lange zijden van de zaal hangen 5 (dus in totaal 10) LED Parren (dimbaar dmv muurdimmers). Deze 

geven alleen warm wit licht, ook als ze gedimd worden. 

 

Informatie over de Grote Zaal 

• Dankzij de houten vloer en een vezelplaat plafond is de akoestiek erg goed. Spraak is zonder microfoon achter in 

de zaal te verstaan.  

• Er zijn twee gescheiden elektragroepen. Er is géén krachtstoom. 

• De zaal heeft een lengte van 16 meter en een breedte van 7.5 meter. Totaal 120m2. 

• De plafondhoogte in de nok is ongeveer 5 meter. 

• We hebben 10 banqueting-tafels (6 pers.), 9 ronde tafels (8-9 pers.), 70 banqueting-stoelen (eventueel aan te vullen 

met zwarte klapstoelen) en 8 statafels beschikbaar. Andere zaken kunnen tegen meerprijs ingehuurd worden. 

• In de zaal is een bar waar vanuit, bier, wijn, fris, koffie en thee geserveerd kan worden. 

• Er zijn twee deuren die direct naar het naastgelegen terras leiden.  

• Een aanhangwagen, bestelbus of vrachtwagen kan in de buurt van de Grote Zaal gereden worden. De zaal kan dus 

van buitenaf gemakkelijk bevoorraad worden.  

• Er is géén podium aanwezig. 

 

We wensen jullie veel plezier! 

 
Voor vragen bel ons mail ons: 0251-860-385 / info@huizekoningsbosch.nl 


