
 
 
Waar moet uw stoel eigenlijk allemaal aan voldoen?  
Maak een wensenlijst in volgorde van belangrijkheid. 
Zie deze lijst als vragen en suggesties waarmee u de voor u meest ideale stoel in beeld krijgt.  
 
Goed stapelen en handig koppelen zijn belangrijke criteria, maar er zijn er meer. 
 
Zoals: 

• Moet de stoel 15, 20,30 of 40 hoog kunnen stapelen 

• Hebt u opslagruimte of blijven de stapels in de zaal 

• Rechtop stapelbaar of naar voren stapelbaar 

• Rechtop stapelbaar heeft veel minder keuze 

• Schuin naar voren stapelbaar heeft een enorme keuze 

• Voor beide zijn stapelkarren leverbaar 

• Voor schuin naar voren stapelen wordt er gekanteld gestapeld voor een rechte stapel 

• Moet de kar met stoelen over drempels en door (smalle) deuren 

• Wat voor soort wielen dan? Luchtbandjes of harde rubber wielen 

• Wat voor vloer ligt er in verband met zwarte strepen van zwarte banden 

• De diameter van de band i.v.m. drempels en  oneffenheden in de route 

• Hebt u de functie(s) en eventuele toekomstige functies van de zaal in beeld 

• Hoeveel stoelen hebt u nodig 

• Hebt u een inrichtingsplan. Zie bouwbesluit 7.13 voor de richtlijnen 

• Kunt u het gewenste aantal stoelen plaatsen zoals u voor ogen staat 

• Hoe breed mag de stoel c.q. de zitplaats dan zijn  

• Hoe vaak moet de zaal helemaal leeggeruimd worden 

• Hoe vaak moet de zaalopstelling omgebouwd worden 

• Wat zijn de exploitatie kosten daarvan dan 

• Is supersnel en handig koppelen daarin heel belangrijk of minder belangrijk 

• Hoe gaat u de vloer schoonmaken bij een permanente zaalopstelling 

• Is het dan handig hele rijen te kunnen verschuiven 

• Hoe zwaar mag de stoel zijn? Hoe vaak moet u stapelen 

• Dit in het kader van het arbo-vriendelijk kunnen werken met de stoel 

• Dit geldt ook voor handen en vingers m.b.t. het handig en makkelijk koppelen van de stoelen 

• Wat is de taak (taken) van de stoel? M.a.w. hoe robuust moet die zijn 

• Wat is de gebruiksintensiteit van de stoel en welke levensverwachting stelt u aan de stoel 

• Het frame in chroom, gelakt of in roestvast staal 

• Op wat voor vloer staan de stoelen 

• Zijn daarvoor wel de geschikte glijdoppen leverbaar 

• Dit voorkomt zwarte vegen en slijtage aan de vloer en geluidoverlast. 

• Vilten-, teflondoppen of anders 

• Hoe hard zal dit slijten die doppen 

• Zijn deze glijdoppen makkelijk te vervangen 

• Gaat dat makkelijk en wat kost die vervanging dan 

• Wilt u stoelen zonder of met armen 

• Wilt u stoel/stoel, armstoel/armstoel of stoel/armstoel/stoel koppelen 

• Is een stoel- en/of rijennummering wenselijk 



• Moet de stoel gestoffeerd zijn 

• De stoel rondom stofferen of met een opdekstoffering.  

• Een opdekstoffering is makkelijker en voordeliger en makkelijker te herstofferen. 

• Opdekstoffering alleen op de zitting 

• Of opdekstoffering op zitting en rug 

• Waarmee gestoffeerd? Stof, leer, kunstleer of anders 

• Kan die stoffering de gebruiksintensiteit jarenlang aan 

• Hoeveel schuringen (Martendaletest) kan de gekozen stoffering aan 

• Is de stoffering en het schuim brandvertragend 

• Moet er een schrijfplank aan de stoel kunnen 

• Wat is de duurzaamheid qua levensverwachting van de stoel 

• Wat is de duurzaamheid qua milieu 

• Zijn er bijpassende krukken leverbaar 

• Zijn er bijpassende tafels leverbaar 

• Kunnen de armen van de stoel onder de tafel? Klemmen de vingers dan 

• Welke tafelhoogte hebt u dan nodig 

• Hoeveel stoelen/ armstoelen passen er tussen de tafelpoten in de breedte van de tafel 

• Past een stoel/armstoel tussen de tafelpoten aan de kopse kant 
 
Mocht u over bovenstaand nog vragen hebben dan informeren we u graag. 


