
Geluidsinstallatie
Sint-Maurus-Hoeve

Praktische informatie vaste geluidsinstallatie 
Onze Sint-Maurus-Hoeve beschikt in elke zaal over een
begrensde installatie. 
DJ/bandje sluit zijn installatie aan aan onze versterker en
boxen. 
Gebruik van eigen luidsprekers, boxen, baskasten, versterkers,
… is niet toegestaan en zal ten allen tijde geweigerd worden, dit
is niet toegestaan conform onze geluidsvergunning van onze
Sint-Maurus-Hoeve. 
DJ/bandje dient zelf kabels te voorzien van hun mengpaneel
naar ons inprikpunt, zijnde 2x XLR. 
In elke zaal is een aansluiting voor een microfoon voorzien die
de DJ/bandje kan meebrengen. Dit is niet voorzien door de
Sint-Maurus-Hoeve. 
DJ/bandje zorgt zelf voor zijn benodigd materiaal (bijv. tafel,
standje, …). 

Geluid buiten
Na 22uur dient het buiten stil te zijn en mag er geen muziek gespeeld worden, alle

deuren worden vanaf 22uur ook gesloten om nachtlawaai te vermijden. De uitgang van
onze Sint-Maurus-Hoeve is na 22uur steeds via onze hoeve vooraan om zo de

geluidshinder voor onze buren tot een minimum te herleiden.

Verlichting dansfeest
Er is geen verlichting voorzien voor het dansfeest, dit dient door de DJ of een andere

externe leverancier voorzien te worden.

Opbouw
DJ/bandje kan dag van het feest komen opbouwen vanaf 10uur in de zaal.

Foto van inprikpunt
in elke zaal

Zalen - geluidsvergunning
Muziek in schuur toegestaan tot max. 3uur ’s morgens aan max. 92 DB. 
Muziek in crypte toegestaan tot max. 4uur ’s morgens aan max. 95 DB.



Afbouw
Na event/dansfeest dient al het materiaal onmiddellijk afgebouwd te worden door de

DJ/bandje (max. 1uur na einde (dans)feest dienen we onze Sint-Maurus-Hoeve te kunnen
afsluiten, bijv. dansfeest tot 4uur, sluiten van onze locatie om 5uur). 

 
Ophaling kan eventueel in afspraak met Sint-Maurus-Hoeve dag na feest. Dit dient max. één
week voor het feest te gebeuren zodat alle afspraken gekend zijn voordat het feest aanvat. 

 
Let wel: materiaal dient sowieso weg te zijn uit de zaal en kan in dit geval in aparte ruimte /

tent gestockeerd worden in samenspraak met de Sint-Maurus-Hoeve.

Rookmachine
Het gebruik van rookmachines is ten strikste verboden in onze Sint-Maurus-Hoeve omwille
van brandveiligheid en ons rookalarm. Indien dit toch wordt gebruikt en het alarm gaat af

waardoor de brandweer automatisch uitrukt worden alle kosten doorgerekend aan de
klant/organisator van het feest. 

Bereikbaarheid crypte

Doorgang lift: 79,5cm 
Hoogte doorgang lift: 198cm 
Beschikbare diepte in de lift: 114,5cm 

Indien het dansfeest in de crypte doorgaat is er een dienstlift ter beschikking om het
materiaal naar beneden te brengen. 

Afmetingen lift: 

Niet versterkte muziek
Akoestische niet versterkte muziek valt niet onder de vlarem wetgeving. In dit geval dient de

muziekband niet aan te sluiten op onze vaste geluidsinstallatie. 
Van zodra de muziekband wel gebruik maakt van versterkte muziek is men verplicht om aan
te sluiten op onze vaste geluidsinstallatie. Dj of muziekband dient eigen mengpaneel mee te

brengen om aan te sluiten op onze geluidsinstallatie. 

Eigen boxen, klankkasten, ...
Externe boxen, klankkasten, … zijn binnen onze geluidsvergunning niet toegestaan.
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