
De locatie is een belangrijk onderdeel van een succesvol 

evenement. Het kan een evenement maken of breken. Bij het 

uitkiezen van een geschikte locatie is het dan ook aan te 

raden rekening te houden met bepaalde factoren. Onze 

checklist helpt je bij het selecteren van de juiste locatie voor 

jouw zakelijk evenement, zodat de basis goed is.

De sfeer
De eerste indruk is cruciaal. Hoe voel jij je wanneer je de locatie betreedt en kan je de ruimte zo 
aankleden dat de juiste uitstraling wordt bereikt? 

De locatie
Bedenk waar jouw gasten vandaan komen en of de locatie voor hen eenvoudig te bereiken is. Zijn er 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar en is de reistijd acceptabel? Is er weinig parkeergelegenheid, 
kijk dan naar de mogelijkheden voor een eventuele pendeldienst.

De capaciteit
Vraag altijd wat de maximumcapaciteit van de locatie is. Stel dat alle genodigden naar het evenement 
komen, is de ruimte dan voldoende of wordt het erg krap?

Ga na wat het doel is
Heb je aan één grote ruimte voldoende of dien je meerdere ruimtes in te richten, omdat je meerdere 
activiteiten en/of lezingen parallel aan elkaar laat lopen? 

De sanitaire voorzieningen
Reken per 75 gasten minstens één toilet. Kijk tevens naar de ligging van de toiletten en vraag of iemand 
ze tussentijds schoonhoudt. Geuroverlast kan de sfeer negatief beïnvloeden.

De aankleding
Bedenk of de aankleding die jij voor ogen hebt, toegepast kan worden in de ruimte. Houd hierbij ook 
rekening met praktische zaken. Wil je bijvoorbeeld zware decoraties aan het plafond bevestigen, vraag 
dan of de dakconstructie dit aankan en of het plafond hiervoor überhaupt hoog genoeg is. 

https://www.moodzevents.nl/post/styling-van-jouw-event


Toegankelijkheid
Is de locatie toegankelijk voor iedereen; ook voor mensen die minder goed ter been zijn of in een rolstoel 
zitten? 

Keuken en bar
Zijn de keuken en bar voorzien van alle gemakken en mogen deze gebruikt worden door een externe 
cateraar?

Leveranciers locatie
Ga na of je verplicht bent voor de techniek, catering, decoratie, personeel gebruik te maken van de vaste 
leveranciers die de locatie heeft.

Voorzieningen 
Is de locatie in het bezit van audiovisuele voorzieningen, geluidstechniek en wifi-voorzieningen?

Meubilair
Dien je de tafels, stoelen, etc. zelf te regelen via een verhuurbedrijf of mag je al het meubilair van de 
locatie gebruiken.

De akoestiek
Hoe klinken geluiden in de ruimte? Is er lawaai vanuit de omgeving van de locatie aanwezig?

Kleedkamers 
Heeft de locatie kleedkamers voor personeel en artiesten. Hoe zijn deze kleedkamers ingericht?

Water
Is er stromend water aanwezig? Is dit niet het geval, ga dan na of er een tijdelijke aan-en afvoer gerealiseerd 
kan worden.

Sluitingstijd
Dient de locatie op een bepaald tijdstip haar deuren te sluiten of rekening te houden met een maximaal 
geluidsvolume?

Temperatuur
Hoe is de temperatuur geregeld? Een ruimte vol met gasten warmt snel op; het is daarom belangrijk te 
weten hoe de ruimte op een aangename temperatuur blijft. 

Op- en afbouwen
Gebeurt het op- en afbouwen door het personeel dat bij de locatie hoort of dien je dit zelf te doen? 
Mocht je dit zelf moeten doen, dan raden we aan de locatie één of meerdere dagen extra te huren, 
zodat je voldoende tijd hebt en niet in de stress schiet. Vaak is het verlengen van het aantal dagen 
mogelijk tegen aan aantrekkelijk tarief.

moodz
we create. you celebrate.

https://www.moodzevents.nl/moodz-go-round
https://www.moodzevents.nl/post/impact-slechte-wifi-tijdens-een-evenement
www.moodzevents.nl
https://www.youtube.com/channel/UC-20R-d6Zs83MC7U1-P3AUg/featured
https://www.linkedin.com/company/moodz-events
https://www.facebook.com/moodzevents
https://www.instagram.com/moodzevents.nl/



