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Bron: http://www.onderwijstheater.nl/Telescopische-uitschuifbare-tribunes/ 

 

Op 24 maart ook gesproken met Robert-Jan van den Burg van Onderwijstheater 

 

Postadres: 

Bulkseweg 33 

5331 PK Kerkdriel 

 

Tel:   0418-633339 

Mob: 06-52357705 (Dhr. RJ van den Burg) 

 

Info@onderwijstheater.nl 

www.onderwijstheater.nl 

 

Showroom Onderwijstheater Nijverheidstraat 8D 5331PT Kerkdriel 

 

De hoogte van de zaal bepaalt het aantal mogelijke lagen, omdat er minstens 2 meter 

boven de bovenste rij stoelen moet zitten. 

De puntbelasting van de vloer is hoger als er meer rijen komen. Daar moet bij de bouw 

al rekening mee gehouden worden. 

De uitschuifbare tribune hoeft NIET vastgeklonken te worden aan de muur. Een 

verplaatsbare tribune kan bijvoorbeeld als deze niet gebruikt wordt, achter het doek van 

het theater geplaatst worden. Uit zicht dus. 

Bij een uitschuifbare tribune is geen podium nodig. 

De kosten voor een verrijdbare tribune zijn niet hoger dan een vaste tribune.  

Per zitplaats zijn de kosten 500-600 Euro, afhankelijk van de soort stoel. 

  



 

Bron: http://telescooptribune.be/index.php?id=6396038286024903850 

 

 

 

http://telescooptribune.be/index.php?id=6396038286024903850


Bron: http://vgm-tribunes.nl/referenties/ 

24 maart mevrouw Marijke Peusken van VGM gesproken: zij stuurt info op 

Geachte mevrouw Zevenhek, 
Zoals telefonisch besproken hierbij de informatie over de mobiele telescopische tribunes. 

VGM Tribunes is exclusief dealer van Audience Systems. 
Audience Systems is al vele jaren wereldwijd marktleider op het gebied van telescopische tribunes. 
Zij hebben in 50 landen, theaters, arena’s, concertgebouwen, voorzien van telescopische tribunes. 
Maar ook gemeenschapshuizen, kulturhuzen en kerken maken gebruik van het telescopische 
systeem. 
Gemiddeld leveren ze 100 tribunes per jaar voorzien van ongeveer 45.000 stoelen. 
De tribunes voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn gemakkelijk in gebruik. 
De Audience tribune is een hoogwaardig product dat bij normaal gebruik een levensduur van 20 tot 25 
jaar heeft. 

In de bijlage treft u uitleg over telescopische tribunes en een folder met informatie over een stoel, let 
wel deze stoel is slechts één van de stoelen die wij in ons assortiment hebben. 

Mobiele telescopische tribunes zijn net zo duur als de vaste tribunes, de mobiele telescopische 
tribunes zijn voorzien van kleine hydraulische hefmachines om de tribunes te verplaatsen door de 
ruimte.   

Als laatste treft u onze algemene informatiefolder aan.  
Graag zouden wij een afspraak willen maken om e.e.a. te bespreken. Ik hoop dat u hiermee verder 
kunt, mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 
Marijke Peusken 

VGM-Nederland 

Lansinkweg 8 
NL 7207 DG Zutphen 
t. +31 (0)575529777 

**** De brochures zijn bij Nan beschikbaar *** 

http://vgm-tribunes.nl/referenties/

