
 

Welkom in de Lichtfabriek 

React Audiovisueel BV is leverancier en beheerder van de huisinstallaties in de 

Turbinehal en het Oliehuis in de Lichtfabriek. Wanneer organisators van evenementen 

willen werken met een vaste AV-leverancier, dan is dit mogelijk met inachtneming van 

een aantal regels.  

 

Werken met vaste AV leverancier 

 

Informatie 

Er is een ZIP-file beschikbaar met alle technische informatie over de ruimten. Deze informatie kan vrij 
gebruikt worden. Wanneer aanvullende informatie gewenst is, neemt u gerust contact met ons op.  
De tekeningen zijn met zorg samengesteld – gebruik van de informatie is voor eigen risico. 

 

Stand-alone gebruik 

Alle verlichting is als standalone te gebruiken, met de geïnstalleerde ELC lichtsturingen. Medewerkers 
van de Lichtfabriek kunnen vooraf geprogrammeerde standen oproepen en alle verlichting dimmen. 
Wanneer dit voldoende is voor een event is het niet vereist gebruik te maken van een huistechnicus. 
 

Huistechnicus 
Wanneer audio- of videofacilitieiten worden gebruikt, huislicht omgesteld of aangepast moet worden  
of mateteriaal in de grids wordt bijgehangen wordt het noodzakelijk een huistechnicus in te zetten. 
Tijdens op- en afbouwwerkzaamheden is de huistechnicus aanwezig. Tijdens repetities of 
evenementen is de noodzaak voor aanwezigheid van een huistechnicus steeds in overleg.  

 

Verwijderen van huis-materiaal 

Wanneer het wenselijk is dat huismateriaal wordt verwijderd, is dit mogelijk op aanvraag. Er wordt 
personeel voor afbouw en opbouw doorgerekend. Wanneer materiaal niet op locatie kan 
achterblijven wordt ook transport in rekening gebracht. 
 
 

  



 

Project plan 

De externe leverancier levert een kort maar compleet, projectplan, uiterlijk 10 werkdagen voor 
aanvang van de werkzaamheden in. De inhoud van dit plan bestaat minimaal uit; 

• Naam project; 

• Tijdschema / planning van opbouw, event en afbouw; 

• Contactgegevens AV leverancier (Bedrijfsnaam / Naam / Telefoon / Email); 

• Tekeningen AV materiaal (wanneer dit in huis-rigging wordt gehangen); 

• Riggingplot inclusief lastencalculatie; 

• Stroom-aanvraag, inclusief belastingen per fase; 

• Brandveiligheid-certificaten (wanneer stofferingen of decoratief materiaal wordt gebruikt). 

 

Huisregels 

• Het inleveren van een projectplan is essentieel; zonder (schriftelijk) goedgekeurd plan is het 
niet mogelijk met de werkzaamheden te beginnen; 

• Iedereen werkt volgens de geldende veiligheidsnormen – op ieder gebied. 

 

Takenomschrijving huistechnicus 

Primair zorgt de huistechnicus voor de huis-installaties; deze dienen netjes gebruikt te worden en 
achter te worden gelaten in een standaard “preset”. Wanneer opbouw, afbouw of ombouw van 
huisinstallaties nodig is wordt dit ook door de huistechnicus gedaan. 
 
Aanvullend zal de huistechnicus, wanneer de situatie dit toelaat, assisteren met hand- en 
spandiensten. 


