
1.  BEREIKBAARHEID, BEWEGWIJZERING,     
 PARKEERMOGELIJKHEDEN
Let (onderweg naar de locatie) goed op de bereikbaarheid van de eventlocatie!  

VINK DEZE ZAKEN AF:

O Hoe komen de bezoekers naar het evenement?
 O  Ligt de locatie op een gunstige plek? Is de kans aanwezig dat mensen a� aken omdat de  
  reistijd te lang is? 
 O Zijn er veel fi les tijdens spits in de buurt waar je rekening mee moet houden?
 O Is er voldoende parkeergelegenheid? 
 O Is er een treinstation of bushalte in de buurt? 
 O Is het nodig en/of wenselijk om vervoer in te zetten vanaf een station naar de locatie? 

O Komen er internationale bezoekers en/of sprekers? 
 O Zo ja, is er een luchthaven in de buurt? 
 O Zo ja, zijn er voldoende hotels in de buurt? 

O Komen er ook kinderen of mindervaliden? 
 O Zo ja, is de locatie toegankelijk genoeg? 

O Is de locatie goed aangegeven? Is er bewegwijzering aanwezig? 
 O Is dat niet het geval? En is de locatie moeilijk vindbaar? 
  - Kijk dan op de website of er een goede routebeschrijving is.
  - Is dat niet het geval? Maak deze dan eventueel zelf. 

Gaat het om een groot evenement? Misschien niet nodig tijdens je locatiebezoek, maar wel handig 
om naderhand te vragen: 
O Kun je via de locatie ook parkeerregelaars inzetten? 

Checklist

Gaat het om een groot evenement? Misschien niet nodig tijdens je locatiebezoek, maar wel handig 

je gaat een locatiebezoek doen. waar 
moet je allemaal aan denken?
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EEN NIEUWE LOCATIE VOOR EEN EVENEMENT? DAN GA JE NATUURLIJK 
OP LOCATIEBEZOEK. NIET ALLEEN OM EEN GOEDE INDRUK TE KRIJGEN, 
MAAR OOK OM TE ZIEN OF DE LOCATIE BIJ JOUW EVENEMENT PAST EN OF 
DE LOCATIE AAN ALLE WENSEN EN EISEN VOLDOET. MET DEZE CHECKLIST 
ZORG JIJ ERVOOR DAT JE NIETS OVER HET HOOFD ZIET TIJDENS (EN NA) JE 
LOCATIEBEZOEK.



2. ONTVANGSTBALIE, GARDEROBE, 
ONTVANGSTRUIMTE
Eenmaal op het terrein aangekomen loop je richting de hoofdingang.

VINK DEZE ZAKEN AF: 

O Wordt de hoofdingang ook de plek waar je je bezoekers gaat ontvangen of  
 wordt dat een andere ingang? 
 O Als je een andere ingang gebruikt, hoe weten mensen waar ze heen   
  moeten? 
  - Is dat overzichtelijk?
  - Krijg je een eigen ontvangstbalie? 
  - Zit er een (bewaakte) garderobe bij?
  - Worden er mensen ingezet vanuit de locatie of moet je dat allemaal   
   zelf regelen? 

O Hoe is de doorstroom geregeld? 
 O Kunnen de bezoekers goed van de ontvangstbalie naar de garderobe   
  zonder kriskras door elkaar te lopen?

O Is de locatie niet ideaal ingericht? 
 O Zijn er opties om het door de eventlocatie anders in te laten richten?

3. DE RUIMTES
Uiteraard controleer je ook de ruimtes waar het evenement zal plaatsvinden.

VINK DEZE ZAKEN AF: 
O Gebruik je meerdere zalen en heb je een vol programma waar mensen   
 heen en weer moeten lopen?
 O Zitten de ruimtes dicht bij elkaar en zijn ze eenvoudig te vinden? 
 O Zijn de gangen niet te smal?

O Staan er ook andere evenementen gepland op dezelfde dag? 
 O Zo ja, merk je daar iets van? Moeten ze bijvoorbeeld gebruikmaken van  
  dezelfde hoofdingang? 

O Hoe is de indeling? 

O Wat is de capaciteit?

O Hoe is het geluid geregeld?

O Hoe is de akoestiek?

O Welke benodigdheden staan er al en welke moet je extra meenemen of   
 huren? 

O Is er eventueel iemand van de techniek beschikbaar tijdens het event om  
 te helpen bij technische problemen?  te helpen bij technische problemen? 

O Welke benodigdheden staan er al en welke moet je extra meenemen of   O Welke benodigdheden staan er al en welke moet je extra meenemen of   

O Is er eventueel iemand van de techniek beschikbaar tijdens het event om  
 te helpen bij technische problemen? 
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O Kun je een andere stijl aankleding of meubels huren? 
 O Zonder extra kosten? 
  - Is dat niet het geval? Hoeveel gaat dit extra kosten?

O Hoe is de lichtinval? 
 O Schijnt het licht op eventuele schermen? 
 O Kunnen de gordijnen open blijven of moeten die gesloten worden?
  - Welke impact heeft dat op de sfeer en uitstraling? 

4. PAUZES & CATERING 
De catering: niet geheel onbelangrijk. 

VINK DEZE ZAKEN AF: 
O Wat zijn de mogelijkheden qua catering? 
 O Ben je vrij om extern een catering in te huren? 

O Hoe wordt het eten geserveerd? 

O Is het tijdens de pauzes duidelijk voor de bezoekers waar ze heen moeten? 
 O Is het duidelijk wat de wifi  code is? 

O Zijn er eventueel nog extra wc’s aanwezig? 

5. KWALITEIT EN ERVARING 
Een goede basis is het halve werk

VINK DEZE ZAKEN AF: 
O Heeft het personeel voldoende ervaring en denken ze mee? 

O Zijn ze fl exibel?

O Kunnen ze je wellicht ontzorgen tijdens de organisatie van je event?


