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Voor al uw evenementen van 25 tot 500 personen

Feest, Evenement of bedrijfspresentatie ? Wij kunnen u al helpen vanaf
25 personen. Nog nooit was het huren van een professionele installatie
zo eenvoudig!
Eenvoudig

Entertainers, DJ’s, Bands, Cafés

Nog nooit was het huren en
installeren van een professionele
geluidset zo eenvoudig. Stroom
aansluiten, uw eigen muziekbron
zoals laptop, tablet of smartphone
aansluiten en het feest kan beginnen!

Tijdelijk uitbreiding nodig? Bij ons
bent u aan het goede adres!

Feest
Of u nu een luxe bruiloft geeft in een
landhuis of een buurtfeest op het
plein, wij hebben de geschikte
apparatuur.
Evenementen/Braderieën
Speciaal voor (sport) evenementen,
school optredens en braderieën
hebben wij een speciale set
samengesteld welke eenvoudig
uitbreidbaar is.

Vervoer
Veel van onze sets passen in een
personenauto of gesloten aanhanger.
Bij twijfel kunt u altijd contact
opnemen en uiteraard kunnen wij
ook bezorgen en opbouwen wanneer
nodig.
Assortiment
In deze brochure vindt u een
samenvatting van de meest gehuurde
sets om u snel een overzicht te geven
van de mogelijkheden. Uiteraard zijn
er oneindige
combinatiemogelijkheden en helpen
wij u graag bij het maken van de
juiste keuze.

Geluidset 1

Deze set is speciaal geschikt voor presentaties tot
100 personen en feesten tot 50 personen.
U kunt eenvoudig uw eigen apparaat aansluiten.

€ 25,- / dag

Geluidset 2

Deze set is speciaal geschikt voor presentaties tot
150 personen en feesten tot 75 personen.
U kunt eenvoudig uw eigen apparaat aansluiten.

€ 50,- / dag

Geluidset 3

Als Set 1 maar dan uitgevoerd met
krachtigere luidsprekers.
Deze set is speciaal geschikt voor feesten tot 150
personen of kleinere feesten met grotere bas behoefte.
U kunt eenvoudig uw eigen apparaat aansluiten.
€ 60,- / dag

Geluidset 4

Deze set is speciaal geschikt voor feesten tot
200 personen.
U kunt eenvoudig uw eigen apparaat aansluiten.

€ 125,-/ dag

Eventset 1

Deze set welke speciaal samengesteld is voor
evenementen bestaat uit 3 bedrade microfoons, 1
draaloze microfoon, een dubbele cd-speler,
professionele mixer en 2 luidsprekers.
Alle apparatuur zit netjes afgewerkt in een flightcase.
150,- / dag

Lichtset 1

Lichtset bestaande uit 1 statief met 4 kleuren
ledlampen welke van kleur veranderen op de muziek.
Geschikt tot 40 personen.

€ 25,- / dag

Lichtset 2

Lichtset bestaande uit 2 statieven met 4 kleuren
ledlampen per statief welke van kleur veranderen op
de muziek.
Geschikt tot 100 personen.
€ 50,- / dag

Lichtset 3

Maak van uw ruimte een echte discotheek met deze
bewegende LED lichtshow aangevuld met lichtset 2.
Geschikt tot 250 personen.

€ 200,-/ dag

DJ-Set 1

Professionele DJ-Set Bestaande uit een Dateq mixer
+ Denon dubbele cd spelers (MP3 cd’s)

60,-/ dag

DJ-Set 2

Professionele Pioneer DJ –Set Bestaande uit
2 x CDJ2000NXS
1 x DJM900NXS

Op aanvraag

Podium set
Podium
podiumdelen van 2m x 1m x 40 cm hoog
Standaard podium 6 meter x 3 meter
Andere maten in overleg
1m x 1m beschikbaar voor luidspreker stacks

15,-/dag

Party tent

Luxe Easy-up tent 4.5m x 3m inclusief wanden
Kleur : Wit
Ramen : Ja
Deur : Ja
Let op: Past niet in kleine auto

60,-/dag

Verlichting set
Cameleon spots LED
-

Tent verlichting
Gebouw verlichting
Binnen/Buiten
Kleur in te stellen met afstandsbediening
Tent clamps en accesoires beschikbaar

In overleg

Digitale console set

Midas M32R Digitale console
-

Stage box 16/8
Stage box 32/16 op aanvraag
Klotz kabel 50 meter
Wifi router

125,- per dag
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