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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

Deze montage-instructie omschrijft de opbouw van 1 stemhokje. Indien u bij 

ons meerdere hokjes, aaneen geschakeld, gehuurd heeft, bouwt u het vol-

gende hokje aan de zijde van het eerste opgebouwde hokje aan. 

Leest u deze instructie goed door voordat u met het opbouwen begint. 

 

Wij wensen u veel succes met uw evenement! 
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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

Materialen 1 stemhokje 

6x Ligger met klem Schrijfschap en 2 schap-

dragers 

1x Gordijn en gordijn-

roede (uitvoering en 

kleur van gordijn kan 

afwijken van de foto.) 

4x Staanders:  

Linker en de rechter staander op de foto’s  zijn voor de 

voorkant, de middelste 2 (met meerdere groeven en 

montageblokje) voor de achterzijde.  

Zorg ervoor dat de montageblokjes (op de achterste 

staanders met meerdere groeven) aan de binnenkant van 

het hokje zitten. 

Opgevulde groeven dienen aan de onderkant te zitten. 

3x Wandpaneel 
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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

Materialen 1 stemhokje (vervolg) 

Let goed op de tekst en plaatsing van de achterste staanders. 
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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

1 2 3 

4a 4b Detail 

5 6 Detail 
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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

7 8 9 

Detail 10 11 

12 13a 13b 
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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

14 Schapdrager in de hoek achter in het hokje bevestigen met inbsusleutel aan blokje 

op de staander, met siliconen dopjes naar boven. 

15 Schrijfplank op de 

dragers leggen. 

16 Gordijn over roede schuiven en roede 

met inbussleutel vastzetten. 

Linksachter Rechtsachter 
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Verhuur van wanden, displays en meubilair voor beurzen en evenementen 

Verhuur 

Montage-instructie stemhokje 

Bij meerdere aaneen geschakelde stemhokjes bouwt u aan de zijkant van 

het eerst gemonteerde hokje de andere hokjes verder aan volgens hetzelfde 

principe 


