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Aanleveren handmatige meting 
Inleiding 
Het is mogelijk om, naast systemen die automatisch gegevens versturen, handmatig 

geluidsmetingen in te dienen bij SKEN.  

Deze metingen worden automatisch verwerkt, het is dan ook van belang dat de metingen correct 

worden aangeleverd. U dient daarvoor het formulier op te vragen bij SKEN via handmatig@sken.nl. 

Bij het invullen van dit formulier dient u de onderstaande instructies te volgen om te zorgen dat het 

formulier door het systeem verwerkt kan worden. 

Type en naam bestand 
Het bestand is in zowel “.log” als “.xlsx” beschikbaar gesteld. Dit omdat het in een programma als 

excel makkelijker is om de gegevens in te vullen, mede door de functies binnen excel.  

Het uiteindelijke bestand dient echter altijd een “.log” bestand te zijn. Om vanuit Excel naar dit 

bestand te gaan dient u via “opslaan als” te kiezen voor het bestandstype “Tekst (tab delimited) 

(.txt)”. Het bestand wordt dan opgeslagen als een tekstbestand.  

De naam van het bestand mag geen vreemde tekens of spaties hebben, het is wel mogelijk om een 

underscore ( _ ) toe te voegen in plaats van een spatie. 

Dit bestand dient dan nog aangepast te worden van .txt naar .log. Dit kan bijvoorbeeld door de naam 

in verkenner aan te passen (maar alleen als u ook de .txt extentie ziet). Een alternatief is het bestand 

te openen in “Notepad” in windows en dan op te slaan als .log bestand. 

Inhoud bestand 
Als u het bestand opent ziet u de volgende gegevens die u moet invullen: 

Handmatige meting  
Company: [Naam Organisatie - zoals bekend bij SKEN] 

Venue: 
[Naam zaal of podium - zoals bekend bij 
SKEN] 

Merk handmeter  
Serienummer 
handmeter  
Calibratie waarde:  
Calibratie datum:  
Software Versie:  
Datum evenement 01/02/2019 19:36 

  

dBA limit in this session 103 

Leq period [Min] 1 
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Company 

Hier voert u de naam van de organisatie in waarvoor de meting is gedaan. Dit is dus bijvoorbeeld de 

naam van de organisator, het pop-podium of andere locatie. Het is niet de naam van het bedrijf dat 

de meting heeft verricht. De “company” is het bedrijf dat op basis van het Convenant de verplichting 

heeft de gegevens aan te leveren. 

Zorg ervoor dat deze naam altijd hetzelfde is opgeschreven. Dus niet de ene keer met en de andere 

keer zonder B.V. achter de naam. Wij adviseren om hiervoor intern een standaard document te 

maken op basis van het SKEN formulier, waardoor deze naam op elk formulier al voor-ingevuld kan 

zijn. 

Venue 

Hier geeft u de zaal of het podium aan waar de meting plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om 

meerdere metingen in te dienen voor dezelfde periode. De naam mag u zelf kiezen, maar moet wel 

herleidbaar zijn naar het meetpunt. Als u slechts één meet locatie heeft kunt u hier gewoon ‘zaal’ of 

‘podium’ invullen.  

Indien uw organisatie meerdere locaties beheerd kunt u ervoor kiezen om iedere locatie als 

organisatie te zien, of één overkoepelende organisatie te kiezen en als ‘venue’ de naam van de 

specifieke locatie.  

Merk handmeter / Serienummer handmeter / Calibratie waarde / Calibratie datum / 

Software Versie 

Deze categorieën zijn niet verplicht. Wel kan het voor de eigen administratie goed zijn om aan te 

tonen dat het apparaat goed is gekalibreerd, en dat deze kalibratie nog actueel is. Voor de periode 

waarbinnen het apparaat weer gekalibreerd dient te zijn kunt u de handleiding, verkoper of 

producent van uw meter raadplegen. 

Datum evenement 

Spreekt voor zich. Gebruik wel dezelfde format als hier is gebruikt. De exacte starttijd is niet 

essentieel. 

dBA limit in this session 

Hier kunt u de limiet instellen van de meting. Standaard is deze 103. Indien het evenement echter is 

gericht op personen van 18 jaar of jonger gelden er andere limieten op basis van het convenant. U 

dient hier altijd de correcte limiet in te vullen om te voldoen aan de voorwaarden uit het Convenant.  

Leq period [Min] 

Hier wordt ingevuld welke interval er tussen de metingen zit. Dit is altijd 1. Dit mag u niet aanpassen. 

In het formulier dient altijd de waarde per minuut ingevuld te worden. Het systeem berekend dan 

zelf of de kwartierwaarde. Om ervoor te zorgen dat de metingen nauwkeurig zijn, en een ‘lopend 

gemiddelde’ weergeven is het niet mogelijk om een ander tijdsinterval te gebruiken. Houd hier dus 

rekening meer in de instellingen van uw handmeter.  

Controle 
Bij het aanleveren van handmatige metingen kunnen er snel fouten gemaakt worden. Daarom 

verstrekken we het formulier alleen op verzoek, zodat we de eerste keer kunnen zorgen dat de 

verwerking correct plaatsvindt. Daarna kunt u het formulier blijven gebruiken voor nieuwe 

metingen. 


