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Kosteloos een advies op maat? Vul bijgaande vragenlijst volledig in en stuur hem samen met enkele foto’s van de ruimte op 
naar AKOESTIEKMEESTERS: 
 
Per e-mail : info@akoestiekmeesters.nl 
Per post  : AKOESTIEK MEESTERS – Kerkeinde 34 – 4254 LD Sleeuwijk 
 

1 Uw gegevens 
 Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………………… 
 Contactpersoon : ……………………………………………………………………………………………… 
 E-mail  : ……………………………………………………………………………………………… 
 Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………… 

 

2 Waarvoor wilt u de ruimte gebruiken? 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Hoeveel mensen maken gelijktijdig gebruik van de ruimte? …………………………………………... 

 

3 Wat zijn de afmetingen van de ruimte? 
 Lengte ……………  Breedte …………… Hoogte …………… 

 

4 Welke van de volgende materialen zijn reeds aanwezig? Indien aanwezig noteer het aantal m2 
 Vloerbedekking 0   ……………. m2   Meubelen  0   …………… m2  > 0 stof  0 hard 
 Gordijnen 0   ……………. m2   Andere stoffen objecten 0   …………… m2  
 Plafond     > 0  Systeemplafond  0 Gestukt plafond  0 Betondek plafond 

 

5 Wat is van doorslaggevend belang bij uw keuze? 
 0 de oplossing moet mooi zijn 
 0 de oplossing moet low-budget zijn 
 0 beiden vind ik even belangrijk 

 

6 Mijn budget is ca. …………… euro 

 

7 Is er sprake van betonkern activering? (klimaatbeheersing via de betonconstructie) 
 0    Ja 
 0    Nee 

 

8 Heeft u voorkeur voor bepaalde producten, kleuren en/of artprint ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9 Wanneer bent u tevreden? 
 0 ik wil een hoge absorptie, droge ruimte 
 0 ik wil een standaard akoestiek voor deze ruimte 
 0 met een verbetering ben ik tevreden 

 

10 OPMERKINGEN 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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SCHETS VAN DE RUIMTE 

 Maak hieronder een schets van de ruimte en voorzie deze waar mogelijk van afmetingen, meubels en andere 
objecten, geluidsbronnen (incl. afstralingsrichting), ramen en deuren 

 Indien er hoogteverschillen in de ruimte zijn geef deze dan aan in de tekening 

 Wanneer er specifieke probleemplekken zijn (akoestische hotspots) geef die dan in de tekening even aan met een 
sterretje (*) 

 Hoe meer informatie hoe beter! Alle bijlagen zijn welkom 
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