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Expeditie & laad- en losruimte

Theater Zuidplein heeft een expeditie en een laad- en losruimte met twee perrons voor 
twee vrachtwagens met een maximale lengte van 16,80 meter en hoogte van 4,40 
meter. De laad- en losruimte wordt gebruikt voor de Grote Zaal en Kleine Zaal van 
Theater Zuidplein. Het is daarom belangrijk dat de gebruikers van deze ruimte zich 
houden aan het opgestelde parkeerplan.  

Faciliteiten 

• 2x 32 amp 3F beschikbaar voor bussen en vrachtwagens
• 1x 63 amp 3F
• 1x Hefplateau aanwezig (max. 1000 KG)
• 2x dock leveller
• Vanaf perron gelijkvloers naar de Kleine Zaal en Grote Zaal

Laad -en lostijden 
De laad- en losruimte is beschikbaar vanaf 08:00 tot 01:00 uur. Overnachting in de 
bus in de expeditie is helaas niet mogelijk. Mocht dit problemen opleveren, dan kun 
je contact opnemen met team Technische Productie voor een passende oplossing. 

Let op: 

• Laden en lossen van goederen op straat is niet mogelijk.
• Het is niet toegestaan om personenauto’s in de expeditie te parkeren, tenzij

anders is afgesproken.
• Het is niet toegestaan om toiletreservoirs te legen in de expeditie van Theater

Zuidplein.

Geluidsnormen

Theater Zuidplein heeft moderne geluidsinstallaties die voldoen aan de 
veiligheidsnormen en richtlijnen zoals opgenomen in het ‘Convenant Geluidsbeleid 
Muzieklocaties’. Hierin is o.a. bepaald dat het geluidsniveau over een periode van 15 min. 
niet hoger mag zijn dan 103 db(A). Bij iedere voorstelling wordt een meetsysteem 
geïnstalleerd waarmee de geluidstechnicus het werkelijke geluidsniveau kan 
controleren. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/12/05/derde-convenant-preventie-gehoorschade-versterkte-muziek/derde-convenant-preventie-gehoorschade-versterkte-muziek.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/12/05/derde-convenant-preventie-gehoorschade-versterkte-muziek/derde-convenant-preventie-gehoorschade-versterkte-muziek.pdf
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Special effects 

In theater Zuidplein is het gebruik van confetti, streamers, kabuki, sneeuw, schuim, 
bubbels etc. niet toegestaan. 

Rook 
Het gebruik van theaterrook (nevel, mist, haze, oilcracker, droogijs etc.) is alleen 
toegestaan in de betreffende zaal en met toestemming van Theater Zuidplein. Het 
gebruik van rook zonder afspraak activeert het brandalarm. In andere ruimtes buiten de 
zalen mag geen rook gebruikt worden. 

Vuur en C02 
Binnen Theater Zuidplein is het gebruik van Pyro, Vuur FX, CO2 FX en open vuur niet 
toegestaan. De aanwezigheid van gasflessen is ook verboden!  

Gezondheid & veiligheid

Wij vinden de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en medewerkers erg 
belangrijk. Daarom moet iedereen die binnen Theater Zuidplein werkt zich houden aan 
de regels van de Arbowet en de gedragsregels van het theater. Het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht als de situatie daarom vraagt. 

Wij hebben ook een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Zo kun je Theater Zuidplein veilig bezoeken! Klik hier voor 
meer informatie. 

https://theaterzuidplein.nl/bezoekersinformatie/veiligbezoeken/

