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Informatie voor medewerkers en studenten werkzaam binnen Faculty of Science 
Dit AMD-informatieblad geeft informatie over het bestellen van stoelen 
 
 

1. Bestelprocedure 
2. Advies 
3. Stoelen proberen 

 
 
1 Bestelprocedure 
 
Voor bureaustoelen zijn drie leveranciers Europees aanbesteed. Er zijn zowel nieuwe als 2e hands 
stoelen te bestellen. Vraag eerst een offerte aan bij de leverancier (contactgegevens in tabel 1). 
De informatie uit de offerte kun je vervolgens gebruiken om in de bestelmodule SAP-SRM de stoel 
te bestellen. Houd in de meeste gevallen rekening met een aantal weken levertijd, dus bestel op 
tijd! 
 
Tabel 1; Contactinformatie van de leveranciers 
Leverancier Accountmanager  Contactegevens 
Ahrend (nieuw) Bas Arkesteijn 06-10277850 / barkesteijn@ahrend.com  

Gispen (2e hands) Ron de Bue 06-51202110 / ron.de.bue@gispen.nl 

Gispen (nieuw) Christa Paauw 06-22404002 / christa.paauwe@gispen.nl 

Eromes – Marko (nieuw) John van de Laar 06-21276441 / j.vandelaar@eromes.nl   

LKV (2e hands) Ferry da Costa 0345-518356 / ferry.da.costa@lkv.nl 

 
  

 

Stoelen bestellen 
Informatieblad: Algemeen 023 
                           

The information “Ordering chairs?” is available in English, but not yet online!  
Contact us: amd@science.leidenuniv.nl 

 

Tips voor leidinggevenden 
 
 Voor groepen met een groot verloop (studenten, 

AIO’s, PhDs), kan het lonen om een stoel met 
maximale instelbaarheid te kiezen, zodat deze voor 
een groter aantal medewerkers geschikt is. Denk 
hierbij aan de lendesteun, 3D of 4D armsteunen en 
verstelbare rugleuning. 
 

 De aanbesteedde stoelen voldoen aan de 
gebruikelijke normen. Toch past niet iedereen op elke 
stoel. Bij bestellingen voor grotere groepen tegelijk is 
het zinvol om niet voor één type stoel te kiezen. 

 
 Collega’s met fysieke klachten kunnen één van de 

proefstoelen op hun eigen werkplek uitproberen. Dat 
verkleind de kans dat een stoel uiteindelijk niet 
voldoet. 

mailto:amd@science.leidenuniv.nl
mailto:barkesteijn@ahrend.com
mailto:ron.de.bue@gispen.nl
mailto:christa.paauwe@gispen.nl
mailto:j.vandelaar@eromes.nl
mailto:ferry.da.costa@lkv.nl


Meer informatie nodig? Neem contact op met de AMD: amd@science.leidenuniv.nl     ~ 2 ~ 
 

2 Advies 
 
Voor advies over je werkplek (-instellingen) of het proberen van een stoel (zie 
tabel 2 voor de beschikbare typen) kun je een afspraak maken via het digitale 
formulier op de website. Lees ook de beschikbare informatie in andere AMD-
informatiebladen (zie kader hiernaast). 
 
Enkele snelle tips voor het instellen van je stoel 
 
1 Begin bij je stoel, niet met je bureau 
2 Bepaal je zithoogte: zet de zitting zo, dat je benen een hoek van 90° maken 
3 Verschuif de zitting horizontaal  zo dat je vuist tussen zitting en knieholte 

past 
4 Rugleuning stel je zo af dat de bolling ervan past in de holte van je rug (bij 

lendesteun, verplaats je deze naar de holte van je rug en stelt een 
aangename tegendruk af 

5 Je onder- en bovenarmen moeten ontspannen een hoek van 90° maken als 
ze op de armsteunen liggen. Je kunt de steunen daarnaast naar binnen of 
naar buiten verplaatsen 

6 Eindig bij je bureau: de hoogte van je armsteunen bepaalt de hoogte van je bureaublad: deze moeten even hoog staan, zodat je onderarm van 
stoel tot toetsenbord ondersteund wordt  
 

 Kun je de stoel niet goed aanpassen, dan is deze misschien ongeschikt voor jou. Je kunt terecht bij AMD voor advies of een proefstoel. 
 Kijk eens naar welke knoppen er eigenlijk op je stoel zitten: kun je de lendesteun aanpassen? Heb je een dynamische zithouding, zoek dan ook 

de draaiknop om de tegendruk mee af te stellen. Kortom, ken je werkplek! 
 

  

Meer over RSI/KANS en het instellen van je (lab)werkplek in de AMD-informatiebladen 
 
A020 Mijn werkplek 
A021 Voorkomen van KANS/RSI 
RhL030 RSI en fysieke belasting (gericht op labwerk) 
direct online aanvragen van extra hulp en advies bij het instellen van je werkplek 

Bureauhoogte aanpassen? 
 
Heeft je bureau geen zwengel om de hoogte aan te passen, vraag dan via 
Servicedesk@science.leidenuniv.nl de benodigde aanpassing aan. 
* Let op! Zorg dat je op de stoel zit wanneer je het hoogteverschil tussen armsteun en 
bureaublad bepaalt. Je stoel zakt namelijk een aantal centimeters in. 
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3 Stoelen proberen 
 
Ondanks dat de stoelen aan de gebruikelijke normen voldoen, is niet elke stoel geschikt voor elk persoon. Of, je hebt fysieke klachten waardoor je 
specifieke eisen moet stellen aan een stoel. Er is dus niet één ideale stoel die voor iedereen werkt. We hebben daarom van de leveranciers een 
aantal stoelen beschikbaar gekregen om zelf uit te proberen. Zo weet je zeker dat je een geschikte stoel gaat bestellen. 
 
Tabel 2; Overzicht van beschikbare probeer stoelen in de AMD-testruimte, prijzen bekend bij AMD. 

 

 

Naam van de stoel  Code  Beschikbare functionele opties per leverancier 
 *meer (cosmetische) opties beschikbaar tegen meerprijs, vraag na bij 
leverancier 

(leverancier) (AMD)  

G
ispen 

Basis: Summo NPR 
- met Epron mechaniek G1  

1) Lendesteun 
2) Epron mechaniek vervangen door het goedkopere Donati D109  
     mechaniek met automatische gewichtsregeling  
 (is voor Zinn niet relevant, deze heeft een ander mechanisme) 
3) Twee fasen gaslift (incl. design kunststof onderstel) 
4) Stoel in loket uitvoering, voorzien van lange gaslift, voetenring en glijdoppen 

Luxe: Omnis NPR 
- met Epron mechaniek G2 

 

Zinn 35D 
- met synchroonmechanisme 
op lichaamsgewicht 

Zinn 
 

   

Erom
es -

M
arko 

Beta - Berlijn type 2513 E1A/E1B 
 1) zitting bekleed met Xtreme (zoals op proefstoelen) 

2) 4D armleggers type 09/zw (zoals op proefstoelen) 
3) Harde wielen, zwart voetenkruis 
4) Meerprijs zachte wielen (t.b.v. harde vloer) Beta - Berlijn type 2613 E1C/E1D 

 

Ahrend 

20/20, art. 0150A2020-0111 
-synchroonbewegings-
mechanisme met comfort 
instelling 

A1 

 1) Specificatie van de proefstoel zoals deze bij AMD staat: 
2) HBDD (3D) armleggers 
3) Rugtype Verta met lendesteun 
4) Kolomonderstel 
5) Zithoogteverstelling 40-53 cm 
6) Stofsoort 32 Fame, kleur 19 zwart 60999 
7) Harde wielen, kunststof kruisvoet 

 

mailto:amd@science.leidenuniv.nl

