
Spiegeltent Victoria - Technische fiche 

1.De bouwplaats van de spiegeltent:  
De afmetingen van de bouwplaats dienen ruim voldoende te zijn volgens de oppervlakte van de 
tent , zie grondplan. 
De spiegeltent wordt waterpas opgebouwd, daarom moet de opbouw plaats redelijk vlak zijn, mag 
max. 40 cm aflopen op 30 m. 
De ondergrond mag zijn: grasveld, beton, straatstenen, tegels, ... geen akkerland of zachte 
ondergrond.  

2.De opbouw van de spiegeltent. 
Tijdens de opbouw hebben wij geen elektriciteit nodig, handig is wel een verlengsnoer van 220 volt 

om eventueel de verlichting te testen. 
Het monteren van de spiegeltent is uitsluitend handenarbeid, daarom is het erg belangrijk dat 
tijdens het opbouwen de vrachtwagen exact en continu tot bij de tent kan staan. 
Dat is van laadklep tot voorkant spiegeltent. 
Onze vrachtwagens met oplegger hebben de maximale toegelaten afmetingen:  
totale lengte :16 m .breedte : 2.55 m. hoogte: 4 m. totaalgewicht: 32 ton elk. 

Ook dient U rekening te houden met uitzwaaiing van de oplegger: 
bijv. korte bocht of haaks door een poort.  
Wanneer hieromtrent twijfels bestaan aarzel dan niet deze van tevoren te melden of even door te 

spreken. 
 
Bij 15m voorbouw (foyer) aan de tent, dienen er 12 piketten geklopt te worden ten einde de 
stabiliteit van de tent te garanderen, wanneer dit onmogelijk is ( zie grondplan ) vb. omdat de 
ondergrond te hard is of betegeld is of het is niet toegestaan om één of andere reden dan moet de 
huurder voor andere bevestigingspunten zorgen: bv. watercontainers, of bomen die in de buurt 
staan kunnen misschien ook van dienst zijn. 

3.Vloeren van de spiegeltent zijn altijd in hout.  

4.De bar  
De bar hoort bij de spiegeltent en is een houten meubel van 5 m bij 0.60 m. 
Hierin zijn geen tapkasten, koelinstallaties noch spoeltafels voorzien.  

5.Elektriciteit.  
Zie op grondplan (S) hier moet de huurder een stekkerdoos voorzien voor onze 8 stekkers van 
verlichting en noodverlichting. 

6.Binneninrichting.  

Capaciteit: zitplaatsen:  
Vaste zitplaatsen in de nisjes 16 nisjes x 7 personen = 112 personen. Door middel van bijkomende 
stoelen en tafels te plaatsen kan het aantal zitplaatsen verhoogd worden tot 450 personen. 
Zitten en staan kan respectievelijk tot 700 personen. 
IN DE VERLENGDE VERSIE: Bij 10m foyer is de capaciteit voor zitten en staan 800-850 personen. 
Bij 15m foyer is de capaciteit voor zitten en staan 1000 personen  
(onder voorbehoud: locale autoriteiten kunnen anders bepalen) 

 
Binnendoeken zijn brandwerend M1,wij kunnen U de certificaten hiervan doorfaxen indien gewenst.  
Buitenzeilen zijn van brandwerende PVC. M2 ook deze certificaten zijn ter beschikking.  

 
Verlichting van de tent bestaat uit 11 kroonluchters met telkens 3 lichtpunten van 25 watt rond de 
dansvloer. Er hangen 3 lampen in de inkom en er zijn 6 noodverlichtingen , 1 bij elke nooduitgang, 

1 bij de ingang en 3 stuks rond de dansvloer. De voorkant van de spiegeltent is verlicht met 8 
lampen van 75 watt. 
 
Indien gewenst kunnen wij stangen monteren boven op de spiegelpalen om, bv: muziekboxen of 
spots te bevestigen. 

  



7.Verzekeringen.  

De spiegeltent is verzekerd met afstand van verhaal tegen brand, storm , ongevallen en objectieve 

aansprakelijkheid.  
Normaal gezien is de huurder enkel aansprakelijk voor materiële schade aan de tent .  
 

8.Het is ten strengste verboden om in de spiegeltent te nagelen, vijzen , nieten , boren of 
enige andere schade toe te brengen. 

Indien U iets te bevestigen hebt doet dit dan met plastic strips. 
Wij rekenen op Uw medewerking, mochten er nog vragen zijn bel ons dan: 
32.3.311.69.10. of fax 32.3.311.69.51. 

 


