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PROJECTIE
PROJECTOREN / LENZEN / ACCESOIRES

Projector 4:3
Breng Beeld
tot Leven!

sharp xg-F210x		

2 300 ansilumen

DLP		

xga			

€

40, 00

sharp xg-C330x		

3 300 ansilumen

LCD		

xga			

€

75, 00

NEC VT595		

2 000 ansilumen

LCD		

xga			

€

40, 00

€

150, 00

Projector 16:9 / 16:10
Panasonic PT-JW130		

1 000 ansilumen

Laser		

Full HD

NEC M311W

		

3300 ansilumen

LCD		

WXGA			

€

50, 00

Sharp xg-p560W		

5 500 ansilumen

3-DLP		

wxga			

€

300, 00

Canon Wux-6010		

6 000 ansilumen

3 chip LCOS

wuxga

€

300, 00

Nec PH-1000U			

11 000 ansilumen

3-DLP		

wuxga			

€

1 250, 00

Nec Ph-1400U		

14 000 ansilumen

3-DLP		

WUXGA			

€

1 450, 00

(Space -Player)*

(hdbase-t)

Schaay biedt een ruim assortiment met hoogwaardige projectoren alsmede diverse gebruiksvriendelijke en handzame modellen. Om het juiste model voor uw doeleinde te bepalen staan
wij u graag te woord om een passend advies uit te brengen.

Ansilumen

Resolutie

Lenzen &
accesoires

Lenzen
			

Sharp XG-P series

(ook geschikt voor Barco RLM-W6 en h8)

AN-P8EX 			

Fixed groothoek Lens		

THROW DIST.:

0.80 		

€

100, 00

AN-P18EZ 			

Standard Zoom Lens		

THROW DIST.:

1.80 - 2.25

€

100, 00

AN-P23EZ 			

Tele Zoom Lens			

THROW DIST.:

2.25 - 3.00

€

100, 00

AN-P45EZ 			

Tele Zoom Lens 		THROW DIST.:

4.50 - 7.00

€

100, 00

Canon WUX series

Lichtsterkte (ansilumen), verschilt
per projector. Iedere projector heeft
zijn eigen lichtopbrengst uitgedrukt
in Ansilumen. Hoe meer
Ansilumen, hoe meer licht!
Wij berekenen graag voor u welke
lichtopbrengst geschikt is voor uw
evenement.

Resolutie, wie kent tegenwoordig
de term 4k of Full HD nou niet? Elke
resolutie heeft zijn eigen kwaliteit.
Hoe hoger de resolutie, hoe meer
pixels en hoe hoger de kwaliteit van
het beeld eruit ziet! XGA tot 4K.
Schaay biedt u een ruime keus.

Voor ieder type projector met
verwisselbare lenzen, kan een
keuze gemaakt worden voor
verschillende projectieafstanden.
de optimale lens zorgt er dan voor
dat het beeld passend wordt t.o.v.
het te projecteren opervlak.

RS-IL05WZ			

Wide Zoom Lens

THROW DIST.:

1.00 - 1.50

€

150, 00

RS-Il01ST			

Standard Zoom Lens		

THROW DIST.:

1.49 - 2.24

€

75, 00

RS-IL02LZ			

tele Zoom Lens 		THROW DIST.:

2.19 - 3.74

€

75, 00

NEC PH1000/PH1400
NP25FL			 FIXED WIDE ZOOM Lens

THROW DIST.:

0.73		

€

150, 00

NP26ZL			 STANDARD Zoom Lens		

THROW Dist.:

1.39 - 1.87

€

150, 00

NP27ZL			 MEDIUM ZOOM Lens

THROW DIST.:

1.87 - 2.56

€

150, 00

NP28FL			 LONG Zoom Lens 		

THROW Dist.:

2.57 - 4.16

€

150, 00
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PROJECTIESchermen
PROJECTIESCHERMEN 4:3/ 16:9
Projectieschermen
Bij projectie hoort nu eenmaal ook projectieschermen.
Deze zijn er in veel verschillende vormen en maten.
Zo zijn onze statief- en boxschermen snel en makkelijk
op te zetten en zijn onze spanschermen van een stuk
groter formaat!
Voor elk event een projectiescherm dat daarbij past.

Projectieschermen 4:3 (netto projectie oppervlak)
Projecta

Statiefscherm 		

1.80 x 1.80 m		opzicht				€

15, 00

Projecta

Statiefscherm		

2.00 x 2.00m		opzicht				€

20, 00

Dalite

boxscherm		

2.00 x 1.50 m

Opzicht				€

30, 00

Stumpfl

Spanscherm		

2.44 x 1.83 m		

Opzicht / doorzicht		

€

55, 00

Stumpfl

Spanscherm		

3.00 x 2.25 m 		

Opzicht				€

90, 00

Projectieschermen 16:9 (netto projectie oppervlak)
Stumpfl

spanscherm		

2.50 x 1.40 meter

opzicht			

€

95, 00

Stumpfl

spanscherm		

3.25 x 1.83 meter

opzicht / doorzicht

€

130, 00

Stumpfl

spanscherm		

4.27 x 2.40 meter

opzicht / doorzicht

€

150, 00

Stumpfl

Spanscherm		

4.88 x 2.74 meter

Opzicht				€

200, 00

VS

mesh-outdoor*

4.25 x 2.40 meter

opzicht incl. spanfixen

€

100, 00

VS

mesh-outdoor*

8.00 x 4.50 meter

opzicht incl. spanfixen

€

150, 00

*excl. trussframe

Projectie accesoires
Spanschermen
Door middel van drukknopen worden
spanschermen aangebracht op het
daarvoor bestemde frame. Deze zijn
eenvoudig op te zetten en ook weer
eenvoudig te demonteren.
Spanschermen geven net dat beetje
extra wat een grote impact kan hebben
op uw evenement!

Smart Metals

projectiebeugel

max. 250kg

3-punt fine tuning

€

20, 00

Audipack

projectiebeugel

max. 20kg

triggermount (15cm)		

€

7, 50

Audipack

projectiebeugel

max. 30kg

triggermount (60-95cm)

€

15, 00

riggingkit		

spanschoevenset+ scaffclamps+ steels t.b.v. NEc PH-series max. 250kg €

20, 00

standmaster I

projectie tafel

max. 10kg

incl. laptop tray		

€

15, 00

standmaster II

projectie tafel

max. 25kg

incl. laptop tray		

€

20, 00
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MoniToren
LCD-LED Monitoren / TFT / Accesoires

LCD/LED Monitoren (inclusief designstatief)
Nec V423*		

LED		

42"

FULL HD

450 cd/m2

€

160, 00

NEC P553		

LED		

55"

Full HD

700 cd/m2			 €

225, 00

SHARP PN-E601

LCD		

60"

Full HD		

400 cd/m2			 €

300, 00

NEC P703		

LED		

70"

Full HD

700 cd/m2			 €

375, 00

sharp PNR-903

LED		

90"

Full HD		

700 cd/m2

elektrische lift

€

500, 00

media player/wifi

PRO!
Wat onderscheidt een
Pro monitor van een
TV: industrieel design,
snelheid, handeling
van uiteenlopende
resoluties, helderheid
en robuustheid
Hier zie je hoe
bijvoorbeeld onze 55”
tot zijn recht komt op
zijn statief. Ideaal voor
congressen, beurzen
en evenementen!

Beurzen, congressen,
evenementen waar video’s
of presentaties op getoond
moeten worden.. Met de
monitoren van Schaay bereik
je het gewenste resultaat
eenvoudig!
Van 19” tot 90”, wij bieden u
een ruim assortiment.
Voor iedere wens een
geschikte monitor.

* Deze modellen zijn uitgevoerd met interne mediaplayer en
beschikken over een wifi antenne voor internet browsen.

TFT monitoren
Iiyama

Prolite x2380		

23"

16:9 Full HD

250 cd/m2

VGA / DVI / HDMI

€

25, 00

Acer		

S231HL			

23"

16:9 Full HD

250 cd/m2

VGA / DVI 		

€

25, 00

NEC 		

EX231W			

23"

16:9 Full HD

250 cd/m2

VGA / DVI / DP

€

25, 00

Sony 		

LMD 1420		

14"

4:3 / 16:9 SD

ref. monitor

SDI / component

€

15, 00

Accesoires
Monitor Designstatief light		

geschikt voor 40" t/m 55"

			€

50, 00

Monitor Designstatief heavy		

geschikt voor 60" t/m 90"

			€

60, 00

Trussmount t.b.v. LCD Monitoren

geschikt voor 40" t/m 90" (3-punts audipack/smart-metals) €

15, 00

Floor stagemount 			

geschikt voor 42" t/m 55" Monitor

		€

15, 00

wand/muurbeugel			

geschikt voor 40" t/m 80"

			€

10, 00
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Switcher
Scalers
mixers

4K Multi Format
Video Switcher
De krachtig Roland V600-UHD is het pareltje van de 4K video switchers. Met een hoge dynamische range en een grote
diversiteit in signaal distributie & layer aanpassingen maakt de Roland V600-UHD zijn entree.
• Processing: 4:4:4 10-bit
• Input: 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, 2160/59.94p (UHD 4K), 2160/50p (UHD 4K),
• Output: 1080/59.94p, 1080/50p, 2160/59.94p (UHD 4K), 2160/50p (UHD 4K), 2160/59.94p (DCI 4K),
1920 x 1080/60Hz (FHD), 3840 x 2160/60Hz (UHD 4K), 4096 x 2160/60Hz (DCI 4K)
• Video Effects: Transition: Mix, Cut, Wipe (9 patterns)
		
Composition: PinP, Key (*1), PinP + Key (*1)
		
DSK: PinP, Key (*1), PinP + Key (*1)
		
Others: Output Fade
*1 Luminance Key, Chroma Key
Input: 4x HDMI, 2x SDI (12G/3G/HD-SDI), 2x XLR
Output: 3x HDMI, 1x SDI (12G/3G/HD-SDI), 2x XLR

Region Of Interest
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Met de nieuwe ROI functie (Region of Interest) is iedereen in staat tot wel 8
camera shots te maken, met maar 1 camera!
Door gebruik te maken van de V-600UHD input sharing & scaling is het mogelijk met 1, 4K camera tot wel 7 crop shots te genereren. Hierdoor bespaar je enorm op je materiaal kosten!

Color Space
De V-600UHD heeft een breed spectrum aan color range. Naast RGB & Rec.709 ondersteunt de V-600UHD ook de
Rec. 2020. Hiermee worden de kleuren nog scherper, dynamischer & meer realistisch!

V600-UHD

€ 600, 00

Roland
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Switcher
Scalers
mixers

Krachtige multi-screen Seamless Switcher gebaseerd op het Analog Way’s LiveCore™ platform, biedt
state-of-the-art processing, exlusive Perspective Layers feature, Soft Edge and 4K capabilities voor high-end
presentaties
De Analogway Ascender 32 - 4K - PL in het kort:
> LiveCore platform
> 12 seamless inputs and 42 input connecties
> Onafhankelijke Preview/Mosaic/Monitoring output
> Volledige live preview van alle bronnen (Preview/Mosaic/Monitoring)
> 4 true-Seamless scaled layers of 2 True-Seamless Perspective Layers + 1 native background layer per output
> Geavanceerde Layer Management
> Rotatie mogelijkheid per output (stappen van 90 graden)
12 seamless Inputs en 42 input connecties:
• 6 x HDMI
• 9 x DVI-I (incl. 3 DVI Dual Link)
• 3 x DisplayPort (4-Lanes)
• 12 x 3G/HD/SD-SDI
• 12 x UniversaI Analog (6x HD15 & 6xDVI-A)
4 Outputs met 5 output connecties:
• Universal Analog (HD15 & DVI-A)
• DVI-I (DVI Dual-Link available on output #1 and #3)
• 3G/HD/SD-SDI
• Video Optical SFP module cage (fiber)
Ons Ascender 32-4K rack wordt geleverd inclusief:
• 19” TFT preview monitor
• 24-poorts managed netwerk switch
• X-Keys XK80 shotbox (140 presets)
• 1:8 HDMI verdeler						
• Lenovo I7 touchscreen laptop incl. web RCS software
• Software dongle

ASCENDER 32-4K-pl
ASC3204-4k-pl 		

voorbeeld configuratie

€ 1950, 00

Analog Way
geleverd in compleet 19" rack*

BEELD / CAMERA / GELUID / licht / connectivity / diversen / CONTENT / SPECIALS / CREW

Switcher
Scalers
mixers

€ 90, 00
VP-728HD				
Kramer

Diventix II
DVX8044			€ 400, 00
Analog Way
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Remote keypad / T-bar
4 Live Layers + background
8 live inputs - 4xDVI/ 4xHD-SDI/ 4x VGA/ 4x HDTV
2 analoge & digitale outputs: Main & Preview
HDTV & VGA formats tot 2k
RGBHV, DVI & 3G/HD/SD-SDI output
3 Operation modes: Mixer. Sync Matrix & Edge
Blending
Luma/Chroma Key/DSK
Pan & zoom resizing t/m 1000%
16/9, 4/3, speciale verhoudingen & cropped output
Cut, Dissolve (fade), Slide, Transparency
Bewegendie PiPs, PiP borders: Smooth/shadow/
smooth edge
*8044T remote showcontroller tegen meerprijs

VP-747
Kramer

*
*
*
*
*

9-input switcher/scaler
Fade-Thru-Black switching
HDTV output max 1080p
Computer output max 1920x1200
Embeds & de-embeds HDMI audio

€ 300, 00
V800				
Roland

* VGA/ SD/ 2xSDI/ 2xDVI/ HDMI (multiview)
outputs
* 8 inputs - 4x Composite/4x SDI & 4x DVI/4xVGA
* Y:Pb:Pr, 4:4:4, 10-bit Video processing
* Video: 1080/59.94i&p, 1080/50i&p
* PC: max 1920x1200/60Hz
* 1x USB port voor memory presets (stills, back
grounds)
* Output freeze, PiP, Chroma Key, Luminance key,
DSK, External Key

€ 400, 00
V1600				
€ 150, 00

* 8 RGBHV/2 DVI inputs
* T-bar controller
* RGBHV/VGA/DVI preview output & program
output
* 1080p60/1920x1200 60 max output

Roland
*
*
*
*
*

VGA&Pr,Pb,Y/ SD/ 2xSDI/ 2x DVI outputs
13 inputs met 13 seperate loop Thru
8x SDI, 2xVGA, 2x DVI, 1x SD inputs
Build-in monitor for preview/program/aux
SD: 576/50i&p
HD: 1080/59.94i&p, 1080/50i&p
RGB: max 1920x1200/60Hz
* 9 Wipe patterns
* PiP, Chroma Key, Luminance Key, Split, Dsk
* Output Fade, Edge Blending, Multiscreen (video
wall)
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Laptop

PC & APPLE
Laptop / Accesoires

Acer*

5750 i7			

2Ghz		

8GB RAM

HDMI/VGA

€

50, 00

Acer

tablet (win 10)		

1,0Ghz		

2 GB RAM

micro HDMI

€

40, 00

lenovo

G50-45 AMD		

2.4Ghz		

6GB RAM

HDMI/VGA

€

75, 00

Apple**

Macbook Pro 8 Core

2,5GHZ		

16GB RAM

HDMI/thunderbolt

€

150, 00

BTO

X-Book 15CL871 I7

2,8GHZ		

16GB RAM

HDMI/USB-C		

€

75, 00

*Onze laptops zijn standaard uitgevoerd met Microsoft Office

Accesoires

‘Een krachtige laptop is het halve werk’

Logitech

Draadloos Toetsenbord met muis

				€

7, 50

Logitech

Draadloze muis 				

				€

5, 00

Toshiba

Externe Harddisk 1 TB USB 3

						€

7, 50

Logitech

Bluetooth PowerPoint Remote met Laser 			

Interspace

Mastercue V5 RF Powerpoint Remote met cuelight en ASL Intercom Intregratie€

25, 00

Interspace

Microcue V2 Single output presentatie remote

20, 00

Dsan

perfect cue dual output presentatie remote met cuelight en ASL Intercom Intregratie

€

45, 00

Interspace

countdown2 stage timer set (2x display, dongle, splitter, mini laptop met software)		

€

65, 00

		€

				€

5, 00

Presentatie laptops
Onze laptops zijn standaard ingericht voor optimale
prestatie bij presentaties.In combinatie met
diverse accesoires zoals bijvoorbeeld externe
harde schijven en bluetooth powerpoint remotes
kunt u het beste uit uw presentaties naar boven
halen!

**Pro Presenter
De Macbooks van Schaay zijn uitgerust met
ProPresenter. Ideale software om video’s en
afbeeldingen makkelijk en snel te vertonen. Ook
het invoegen twitterfeeds, titels, timers en audio
instarts behoort tot de vele mogelijkheden.
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Beeld
RandApparatuur
afspeel & opname apparatuur / Distributie / signaal processing

afspeel & opname apparatuur
Onkyo

SP-402E

DVD Speler			

				€

20, 00

Sony		

BDHp22s

Blu-ray SPeler			

				€

20, 00

Eyezone

B1080PS+IR

Compact Flash Media Speler			

Apple

Macbook Pro

ProPresenter play-out software (2,5GHZ 16GB RAM HDMI/thunderbolt)

Sony 		

HVR-M25E

HDV/DV-cam recorder/player

brightsign

Xd232		

netwerk interactieve mediaspeler				

		€

25, 00

€

150, 00

			€

95, 00

€

30, 00

signaal Distributie
Afspelen, opnemen! Op uw
beursstand aankomen en alles
gaat automatische afspelen
wanneer de stroom aan gaat.
met één druk op de knop
videos afspelen tijdens uw
event. Urenlang onafgebroken
opnemen. Snel en eenvoudig!

Extron DVI DA4		

1 : 4 DVI verdeler (passief)

max: 1920x1200			

€

25, 00

Extron DVI DA2		

1 : 2 DVI Verdeler (passief)

MAX: 1920x1200			

€

15, 00

Kramer VM-4HDCPXL		

1 : 4 DVI Verdeler		

EDID/HDCP max 1920x1200

€

50, 00

Kramer VM-2HDMIXL		

1 : 2 HDMI Verdeler		

EDID Read/HDCP MAX 1080p

€

15, 00

Kramer VM-4HXL		

1 : 4 HDMI Verdeler		

EDID/HDCP max 1920x1200

€

25, 00

ATEN VS-0180HA		

1 : 8 HDMI Verdeler		

EDID Read/HDCP MAX 1080p

€

50, 00

Extron DA6 RGBHV		

1 : 6 RGBHV Verdeler		

max: 1920x1080			

€

50, 00

Signaal processing
Beeld en geluid van bron tot
aan weergave apparaat. Wat
is er voor nodig en welke weg
kan het best worden
bewandeld? Voor een stabiele
verbinding adviseren wij u
graag met een oplossing op
maat.

Met één druk op de knop
draadloos presenteren, dat
kan met Barco Clickshare!
Beeld en geluid streamen
middels de Buttons, Airplay of
Clickshare Link.

Aten 		

VE812		

HDMi Over cat5 extender

1080p/60hz max 70m

€

30, 00

Avenview

HDMC6IPSET

HDMi Over cat5 extender

1080p/60hz max 70m		

€

50, 00

MUXLAB

500752 tx/rx

HDMI over cat5 extender

1080p/60hz max 50m (poe)

€

50, 00

Purelink

FX-1000		

DVI Tx/RX Fiberset 		

(incl. 50m fiber haspel)		

€

75, 00

Purelink

FX-D120		

DVI Tx/RX Fiberset 		

(incl. 100m fiber haspel)		

€

100, 00

Extron

PA300		

RGBHV signaal versterker

Max: 1600x1200			

€

20, 00

Extron

101D		

DVI EDId manager		

max: 1920x1200		

€

10, 00

AJA 		

HA5		

1 : 2 HDMI Naar SDI/HD-SDI

1080i/50hz

		€

30, 00

Extron

MDA4V		

1 : 4 HD-SDI verdeler		

1080i/50hz

		€

25, 00

Blackmagic microconv

1 : 2 HD-SDI <> HDMI verdeler

1080i/50hz

		€

25, 00

Blackmagic Miniconv

1 : 8 HD-SDI verdeler		

1080i/50hz

		€

25, 00

Draadloos presenteren
Barco

CSC-1		

clickshare (draadloos presentatie set incl. 1 dongle)

€

90, 00

Barco

button		

button transmitter t.b.v. clickshare				

€

20, 00

Barco

link		

HDMI transmitter t.b.v. clickshare

		€

20, 00
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Camera kits

Camera
Camera / Lenzen / Statieven / Geheugen / Licht / Accesoires

Sony HVR-S270e kit		

HDV1080/50i		

HD/SD-SDI, BNCx1

CF/hDV/DvCAM €

200, 00

Sony PXW-FS7 kit		

XAVC 4k/raw		

HD-SDI, raw, HDMI

XQDx2		

€

350, 00

Avonic CM40-IP		

1080/50i & 50P		

HD-SDI, HDMI		

€

130, 00

Avonic CON300-IP		

Remote controller PTZ						€

100, 00

*Onze SONY camera's worden compleet geleverd incl. 2x accu, lader, cameratas, overhead microfoon en standaard lens.
De sony PXW-FS7 wordt standaard geleverd met XDCA module. De S270E en Z7E met compact flash recorder module.

Lenzen

FS
7

Camera
Sony

Accesoires
Sachteler/Sandisk

Carl Zeiss VCL-308bWH

8x wide t.b.v. HVR-Z7E

1.6/3.3-26.4mm				€

70, 00

carl zeiss vcl-412 bws

12 x optic zoom		

52-384mm

Inbegrepen bij hvr-S70e		

€

50,00

Sony pxw-fs7 / SELP28135G

8 x Power zoom + hood

28-135mm/f4.0

Inbegrepen bij pxw-fs7		

€

70,00

Sachteler 			

Camerastatief met fsb8 fluid head				

€

50, 00

Sony 				

Camerastatief + remote m.b.t. Sony HVR-Z7			

€

25, 00

Sachtler DV 75		

Dolly t.b.v. sachtler statieven							

Statieven

Onze nieuwste aanwinst bij Video

Een stevig statief, een dolly,

Schaay, de Sony PXW-FS7!

beebop, lampenkit en/of compact

Deze 4k camera maakt prachtige,

flashkaarten. Allemaal accesoires

kleurrijke beelden.

die noodzakelijk kunnen zijn voor

Met de bijgeleverde shoulderrig

camera registraties.

en handgrip word het maken van

Schaay heeft verschillende

professionele camera opnames

producten in de verhuur ter

Sandisk 			

Compact Flashcard

30mb/s			

8 GB		

€

3, 50

wel erg gemakkelijk!

beschikking om opnames maken

Sandisk 			

Compact Flashcard

90mb/s			

16 GB		

€

4, 50

Sandisk

Compact Flashcard

120 mb/s		

32 GB		

€

5, 50

XQD 			

440 mb/s		

128 GB		

€

15,00

Geheugen

makkelijker te maken.

		

Sony 			

P

le

-I

te

40

ch

CM

Sa
r

PTZ

Accesoires

Avonic

Sennheiser 			

ew-100 EnG Zenderset (dasspeld OF HANDHELD + WINDKAP)		 €

60, 00

Van afstand te besturen door

SONY 				

UWP-V1 ENG zenderset (dasspeld OF Headset + WINDKAP)		 €

60, 00

maar 1 operator. In totaal ben je

SHure			 VP 64AL reporter microfoon met windkap			

€

7, 50

elkaar te koppelen en te besturen.

Sony				XQD Reader							€

5, 00

Allemaal door 1 persoon!

sandisk			

€

5, 00

In de verhuur heeft Schaay deze

Beebop 			zoom/focus remote						€

7, 50

Avonic CM40-IP camera’s in com-

lasolite 			

reflectie set (2x dish 120cm, div kleuren)				€

10, 00

Verata 160 Bi-Color		

LED		

Lampkit ( on camera)

(incl. 2x accu en lader)

€

15, 00

Capra 20 bi-color 		

ledpanel

incl. compact statief

(incl. 2x accu en lader)

€

15, 00

in staat 254 PTZ camera’s aan

binatie met de remote controller
CON300-IP.

Compact Flashcard Reader					

Overig camera licht vindt u terug op pagina 25
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Speakers

GeLuid

Speaker / Mixers / Versterkers

Speakers
Wij bieden u een ruime keus aan speakers geschikt voor
uiteenlopende doeleinden. Compacte luidsprekers voor toespraken en
makkelijk te spreiden in de ruimte zonder fysiek erg aanwezig te zijn.
De powerd luidsprekers beschikken over ingebouwde versterkers, het
rendement van de speaker is daardoor perfect afgestemd. Maar ook
zeer fraaie Nexo systemen voor een prachtige sound en veel power.

Mixers
Diverse audiobronnen uit één of meerdere geluidsystemen samen
laten komen. Met een keuze van zeer eenvoudig tot zeer veelzijdig
digitaal is ons assortiment inzetbaar voor een groot scala aan diverse
audio producties.

Versterkers
Het kloppende hart van ieder geluidssysteem; de versterkers!
Wij bieden u diverse stille krachtige modellen al dan niet uitgevoerd
met ingebouwde digitale processing.

Electro voice

ZX1		

Passieve ( Spraak) luidspreker		

		€

15, 00

Electro voice

ZXA1		

Powerd ( Spraak) luidspreker		

		€

20, 00

Electro voice

SXA-100+

powerd (monitor) luidspreker				

Electro voice 		

SXA-250

powerd (Monitor) Luidspreker		

Electro voice

SBA-760

powerd Subwoofer					

€

30, 00

Electro voice

SBA/SXA SET

2 x SXA-250 + 2 x SBA-760 met tussenstang		 €

100, 00

Nexo			

PS8 		

fullrange 8"		

€

20, 00

		€

25, 00

				€

20, 00

Nexo			PS15 		full range 15"						€

30, 00

Nexo			

€

50, 00

		€

3, 50

		€

7, 50

LA audio		mx32b		 4:2

Analoog 19" (rack)				€

15, 00

ARX			

MIxx		

4:2

Analoog 19" (rack)		 		€

15, 00

Samson		

MDR6		

6:2

analoog minimixer 				€

5, 00

Dynacord		

Powermate 600 10:3

Analoog powerd mixer				

MIDAS		

Venice160

16:4:2

Analoog

Midas		

M32		

Allen & Heath		

RS-15		

Dual 15" Array Subwoofer (cardioide)			

speaker rigging
Electro voice

TCA-ZX1		

truss clamp adapter t.b.v. zx1/zxa1

Nexo			

flyframeps15 pan/tiltbeugel t.b.v. nexo ps15		

Mixers

€

35, 00

				€

35, 00

40:8

Digitaal (+USB 32:32)*				€

130, 00

PA12

8:2:4

Analoog 19"

				€

35, 00

roland		

M380		

48:24

Digitaal *					€

95, 00

dateq		

styx

6 :2

dj mixer

35, 00

				€

*digitale stageboxen/snakes vindt u terug op pagina 23

Versterkers
Electro Voice		

CP 1200 		

2x 400W						

€

25, 00

Electro Voice

CP 2200		

2x 460W				

		€

30,00

Electro Voice

CPs 4.5		

4x 500W			

			€

35, 00

Nexo			

NXAMP4x1

4x 900w

€

50, 00

Chevin		A500		 2x 460W						€

25,00

Master		

30, 00

TP1200		

3x 400W

interne yamaha processing

aparte sub output		

€

BEELD / CAMERA / Geluid / licht / connectivity / diversen / CONTENT / SPECIALS / CREW

Microfoons
Bedraad / Draadloos / discussie systeem

Bedraad
shure

VP 64AL			dynamische microfoon omni ENG 		

€

10, 00

shure

sm58			dynamische microfoon				

€

5, 00

Shure		

mx392			

supercardiode Grensvlak microfoon		

€

10, 00

crown

pzm-185		Grensvlak microfoon				

€

12, 50

Electro voice		PC18			Zwanenhalsmicrofoon (incl. tafelvoet)		

€

12, 50

Countryman		

isomax 4rf		

Zwanenhalsmicrofoon (incl. tafelvoet)		

€

12, 50

Sennheiser		

E816S			

dynamische micrfoon met schakelaar		

€

8, 00

Sennheiser		

E855			

supercardiode condensator microfoon		

€

8, 00

		€

10, 00

C747 v11			

shotgun condensator microfoon		 €

15, 00

Sennheiser		

EW500 G3		

Draadloze g3 Ontvanger			 €

30, 00

Sennheiser		

SKM500 - 945		

g3 Handheld + 945 kop				€

30, 00

Sennheiser		

SK500 G3		

g3 Bodypack

				€

20, 00

Sennheiser

MKE40-4		dasspeld microfoon				€

10, 00

sennheiser		

EW500/asa-1/gs-105

ontvangerrack (4xEW500G3/Vlaggenset/Netwerkswitch) €

Sennheiser		

ASA-1			

2:4 / 1:8 antenne splitter		

€

15, 00

Sennheiser		

A2003 (set)		

passief directioneel vlaggenset (2x vlag + t-bar) €

25, 00

proel 		

ANT700 (set)		

omnidirectionel antenne set (2x vlag + t-bar)

€

20, 00

DPA 			

4066			Headset (incl. microdot - Sennheiser minijack)		

€

27, 50

Mipro 		

MU-55HN 		

€

12, 50

catchbox		

pro			kubus microfoon (incl. shure, ag en sennheiser verloop)

€

40, 00

DCN Centrale + Voorzitterspost		 €

85, 00

Bosch		lbb3544		DCN Deelnemerspost				€

15, 00

Bosch		

15, 00

AKG			C535EB			condensator microfoon
AKG			

Draadloos

Headset - Beige				

130, 00

discussie systeem
Bosch		
Op deze pagina vindt u ons aanbod aan bedrade en draadloze microfoons.
Wij hebben specifiek gekozen voor het Sennheiser 500 G3 draadloze systeem. Dit robuuste systeem is zeer
gebruiksvriendelijk, levert een prachtige klank en werkt binnen een groot bereik. Sennheiser biedt gratis software,
waarmee u deze draadloze systemen middels netwerk aan kunt sturen, monitoren en diverse andere functies kunt toepassen. Daarom hebben wij al onze ontvanger sets en racks uitgevoerd met netwerkaansluiting en/of netwerkswitch. Vraag
het uw contactpersoon voor meer informatie. Tevens zijn alle sets en racks uitgevoerd met
powercon input en doorlus, antenne aansluitingen en xlr output aan de voorzijde voor eenvoudige doorlus.
Meer interactiviteit: neem een catchbox! Gooi deze microfoon in het publiek, hij is ervoor gemaakt! verkrijgbaar in de drie
bovenstaande kleuren (zie afbeelding)
Niet gevonden wat u zoekt, neem gerust contact met ons op!

llb3500/3547		

kabel/split		

verlengkabelset + splitter

		€

Bosch discussiesysteem
Dit systeem biedt u naast een ideale vergadersysteem ook de
mogelijkheid om te stemmen via een ja/nee/geen mening systeem
De voorzitter kan middels de voorzitterspost een poll openen en
participanten kunnen stemmen. Daarnaast heeft de voorzitter ook de
mogelijkheid microfoons op afstand te sluiten.
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afspeel & opname apparatuur

Geluid
Accesoires

Marantz		

pmd560			

Compactflash recorder/Speler (usb)		

Tascam		CD-01U			CD-Speler

€

25, 00

		€

20, 00

€

25, 00

ARX			audibox			USB-DI-BOX					€

10, 00

DBX			231			2x31 bands equalizer

€

15, 00

denon 		

Completeer uw geluidssysteem.
Afspeel apparatuur, distributie,
processing en andere
oplossingen vindt u op deze
pagina.

25, 00

		

(cd-a en mp3 cd's)

Sony			cdpxe520		CD-Speler		

afspeel apparatuur/ Randapparatuur & Accesoires / statieven
intercom

€

dn4000			

dubbele CD-Speler

(cd-a en mp3 cd's)

Randapparatuur & accesoires
			

Klark Teknik		

SQ1			

2x31 bands equalizer		

		€

25, 00

Klark Teknik		

DN-100			

Aktieve DI-box			

		€

7, 50

ART 			

DTI			

Dual Transformer / Isolator			

€

5, 00

stageline		ltr-102			mono lijntrafo 				€

4, 00

Stageline		DIB 102			stereo DI-Box					€

5, 00

stageline		DIB 100			mono DI-Box			

€

4, 00

Fostex		

koptelefoon distributie 10 kanaals

€

20, 00

samson		S-amp			koptelefoon distributie 4 kanaals

€

5, 00

RDL			

koptelefoon distributie 4 kanaals

€

5, 00

AKG			K-44			Koptelefoon incl. minijack-jack verloop

€

5, 00

Midas 		

€

37, 50

€

35, 00

			€

5, 00

ph100			

ez-hda4b		

DL16			

digitale Stagebox 16:8 aes50			

Roland		S1608			digitale Stagebox 16:8 reac			
Icon			Neophantom		48v phantom voeding

statieven
Als technicus ben je bij
evenementen niet altijd in
staat om met elkaar te
communiceren, terwijl dat één
van de belangrijkste functies
zijn tijdens producties.
Door gebruik te maken van
de ASL intercom set ben je
in staat om met meerdere
personen tegelijkertijd contact
te hebben.

K&M			24105			T-bar t.b.v. speakerstatieven			

€

2, 50

K&M			214/6			speakerstatief 				€

5, 00

K&M			21302			Wind-up statief max. 40kg			

€

7, 50

K&M			21337			tussenbuis met m20 schroefdraad		

€

5, 00

			€

3,00

K&M 			259			laag microfoonstatief 			€

3,00

K&M			23550			y adapter (stereo beugelt.b.v. vlaggen/mics)

€

2, 50

K&M			19712			ipad houder t.b.v. k&m statieven 		 €

2, 50

K&M			260/1			round base microfoonstatief zwart		

€

3,00

		 €

2, 50

K&M			27195			microfoonstatief

K&M			232			tafelstatief ronde voet
ASL			

BS15 			

intercom Bodypack			

€

5, 00

ASL			

BS216 			

2-kanaals basisstation met aux in		

€

25, 00

ASL			

HR-2/E			

intercom Headset double moff

€

		

5, 00

DIV			mic klem		diverse microfoonklemmen 		

v.a.

€

0,50
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Camera licht

licht
Camera /podium & event licht / sturing

vibesta

Capra 20

bi-color ledpanel

incl. compact statief(incl. 2x accu en lader) €

15, 00

vibesta

Verata 160

Bi-Color LED		

Lampkit ( on camera) (incl. 2x accu en lader) €

12, 00

Vibesta

Verata 120

Bi-Color LED		

Lampkit ( on camera) (incl. 2x accu en lader) €

10, 00

camlink

CL-LED 320

bi-color ledpanel

incl. compact statief(incl. 2x accu en lader) €

15, 00

Sony		

hvl-20dw2

led

lampkit ( on camera )(incl. 2x accu en lader) €

10, 00

ianiro

redhead 800

800W conventioneel

incl. compact statief(incl. barndoors)

€

10, 00

€

50,00

Falcon Eyes Softbox set
ac
cu

LED of

conventioneel

		

Compleet set (4x softboxen met 4x lampen statieven, output 840W/unit)

podium & event licht

Accu!

sneller, zuiniger

De komst van LED brengt veel

Met de ADJ Mega-Go creert u in

voordelen met zich mee, u be-

een handomdraai een gezellige

spaart stroom, het milieu en heeft

sfeer in de zaal. met z’n interne

meer mogelijkheid o.a. op gebied

accu opereert de ledspot max. 10

van kleur. Echter bieden

uur. aan te sturen via DMX of IR

conventionele spots soms net

afstandbediening.

even de mooiere oplossing.

showtec

performer profile 600		

LED profielspot, 26o , 19x10W incl. triggerclamp

€

50, 00

Showtec

fourbar par 56			

4x par 56 incl. dimbar en statief			

€

10, 00

ADJ		

mega-Go Par64			

led spot met interne accu (max. 10 uur)		

€

5, 00

ETC		

source four jr zoom		

Profielspot 25-500 ( incl. filterraam en gobohouder) €

15, 00

griven

INSE 1000			1KW volgspot (halogeen, incl. iris en statief)		

€

25, 00

€

10, 00

licht sturing, dimmers

Uiteraard adviseren wij u graag de
juiste oplossing voor uw
licht vraag.

0

00

16

e6

ta

il

Softbox sets, ledpanels en spots.

ra

of

on-and-off cam

ve

pr

camera

showtec

lite-12				

12 kanaals dmx lichtsturingstafel		

showtec

lite-4pro

		9 kanaals dmx lichtsturingstafel		

€

7, 50

botex

DPX-620

		

€

10, 00

VS		

dim1

		€

5, 00

6 kanaals dimmer, dmx

		

			1x 10A handdimmer		

Accesoires

alles in huis om zowel de studio,

VS 		

w4-40				

wind-up statief 4m, max40kg		

€

7, 50

de locatie als de ENG-camera te

manfrotto

007BSU				

lichtstatief 124-325cm, max 20kg 		

€

5, 00

VS		dolly-2				spin-dolly t.b.v. 007BSU statief			

€

5, 00

manfrotto

035				superclamp					€

2, 50

doughty

T588601				triggerclamp					€

2, 50

steels

div				safetysteels vanaf 50cm-2.00m

v.a.

€

0, 50

Lee

div				kleurfilters per rol			v.a.

€

6, 25

steels

div				safetysteels vanaf 50cm-2.00m

€

0, 50

voorzien van het juiste licht.

v.a.

telefonie

connectivity
telefonie / video conferencing / netwerk

polycom

soundstation 2W

draadloze spider conferencing telefoon (analoog)

€

25, 00

EEla

EA15x			hybride telefoonvork (incl. telefoon set)			

€

50, 00

VS		

RJ11 haspel		

€

3, 00

telefoonkabel 7 meter op haspel

(analoog)

video conferencing
lifesize

express 220 set

1080p videoconferencing set (excl. monitoren)

€

300, 00

lifesize

express 200 set

720p video conferencing set (excl. monitoren)

€

275, 00

logitech

C920		

1080p hd-pro webcam

				€

7, 50

video conferencing

‘GO GREEN’ minder reizen meer vergaderen!

Middels de Lifesize Express systemen kunt u
eenvoudig vergaderen, en presenteren met uw
collega’s, klanten of leerlingen op afstand. Deze
modellen verbruiken weinig bandbreedte waardoor
het makkeljk toe te passen is ook op beperkte
netwerken. De camera’s zijn volledig bestuurbaar
zowel lokaal als vanaf de andere zijde.
De sets bestaan uit een codec, camera en een
grensvlak microfoon.

Netwerk
Ook voor diverse netwerk apparatuur kunt u bij ons
terecht. naast de onderstaande hardware hebben
wij ook een ruime voorraad aan netwerk haspels
en patchkabels.

netwerk
KTI		

KS-124

24 poorts 100base netwerk switch		

€

25, 00

Netgear		

n300		

Wireless Router 4 x LANport				€

7, 50

Netgear		

FS105		

prosafe 5 x LANPORT netwerk switch		

5, 00

€
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podium

diversen

RDG Podiumdeel		

2.00x1.00m		

RDG podiumdeel		 1.00x1.00m		

podium / katheder/ kabelhaspels / kabelkisten / portofoon
airwall / overigen

incl. poten,tappijttegel en afrok (20/40 cm) €

17, 50

incl. poten,tappijttegel en afrok (20/40 cm) €

15, 00

tapijttegel 		1.00x1.00m		tapijttegel antraciet (los)		

€

1, 00

podiumpoot			40x40mm		 20 of 40cm hoog (los)			

€

0, 50

podiumklem			

€

1, 00

€

39,00

€

25,00

€

10, 00

			€

15, 00

cat-6 multi 4 voudig 60m

4 voudige cat-6 ethercon multi 					€

30, 00

cat/xlr/powercon 50m

custom harting met 2x breakout-box: 4x cat6, 4x xlr i/o, powercon

€

50, 00

optical Fiber

50m

glasvezel haspel dual lc op haspel				

€

25, 00

optical Fiber

100m

glasvezel haspel dual lc op haspel 			

€

35, 00

					€

10, 00

			

alleen geschikt voor RDG delen

katheder
smit visual		

alura			Aluminium design katheder

highlite			truss katheder		

design katheder van geboden truss

kabel haspels & multi kabels
al
ur
a

l

um

al
rw

di

keuze uit wel/geen ethercon connectoren			

cat-6 haspel		

cat-6e kabelhaspel 			

ai

po

cat-5/cat-6 haspel 50m
100m

XLR			50m

xlr haspel		

HD-SDi		 50m

HD-SDI kabel (max. 1080p) op haspel(sdi-bnc)		

€

10, 00

HD-SDi		 100m

HD-SDI kabel (max. 1080p) op haspel(sdi-bnc)		

€

20, 00

Xlr multi 16-4

100m

Xlr multicore, 16x in 4x out op haspel		

		 €

25, 00

XLR multi16		

25m

XLR m/f multicore 16					

€

15, 00

Xlr multi 16-snake

25m

Xlr multicore, 16x in met stageblock		

		 €

15, 00

bandcase			

audio/230v combi kabelkist			

		 €

50, 00

€

50, 00

		 €

50, 00

kabelkisten
portofoon (licentievrij)

speakon4case		 speakon 4, bussen, splits				

kenwood

TK3201		

protofoon incl. accu en lader (16 kanalen)			

€

12, 50

kenwood

KBC-06B

laadstation t.b.v. kenwood 3201/3301/3401D/3501, 6-voudig

€

15, 00

kenwood

kmc-21

spreektang incl. 2.5mm aansluiting voor oortje			

€

5, 00

kenwood

kep-36		

security headset met surveillance oortje 			

€

5,00

airwall
Aluma-lok

alumalok

airwall rigging systeem, max. 340kg 				

€

15, 00

Aluma-lok

aluma-Blok

airwall rigging systeem, max. 227kg 				

€

10, 00

shukocase			

230V shuko bekabelingkist 			

videocase digitaal		

combikabelkist video digitaal: HDMI,DVI,HD-SDI,bussen		

€

70, 00

afrokdoek 			

zwart 1,30m hoog (prijs per strekkende meter)			 €

4, 25

scaffbuizen			

55mm doorsnee, 0,5/1/2m 			

€

1, 00

gaffertape			

nichiban gaffertape 5mm/25m zwart of wit			

€

6, 25

kabelmatten			

zwarte kabelmatten 40cm breed 1/5/8/10m		

v.a.

€

1, 00

afdekzijl			

3x4m/4x5m						v.a.

€

1, 00

overigen
v.a.
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Content

"Write.
Shoot.
Edit.
Repeat. "

Creation

Ons studiotarief: €

75, 00

Prijs per uur incl. editor

Onze edit studio is ingericht op de
meest gebruikte formats in de AV.
Van Full HD tot 4K producties tot
aan pixel nauwkeurige mapping
projecten.

Door gebruik te maken van o.a.
Adobe After Effects zijn wij in staat
bijzondere video’s te creëren.
Onze creativiteit maakt de
mogelijkheden eindeloos.

Breng uw event tot leven! Schaay levert content op maat!
				

Wij adviseren u graag in de mogelijkheden voor ‘on,- en offline media’

					

Bumpers, leaders, bedrijfs video’s, presentaties, titels en slideshows!

“Uw logo geanimeerd,
het valt op!”
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Specials

Epiphan
Pearl

Livestream

Bediening
De Epiphan Pearl
heeft buiten de
webinterface ook
een handig
touchpaneel!
Hierdoor kan je
de Pearl met een
enkele druk op de
knop nog
gemakkelijker
bedienen!

Stream live vanaf festivals, congresssen of evenementen.
De Epiphan Pearl is uitermate geschikt voor elk type event!

``capture, Stream, Record``

€ 300, 00
recording
Door middel van
Eén druk op de
knop en u neemt
op!

Met de Epiphan Pearl streamt u gemakkelijk binnen of buiten uw netwerk naar miljoenen mensen.
Met custom lay-outs en verschillende bronnen bent u, tot een maximum van 4 Full HD bronnen, zelf
volledig in staat om te laten zien wat u wilt! De Epiphan Pearl is niet alleen een “streamdoos”, maar
is ook in staat alle inputs en outputs op te nemen! Tevens is de Pearl ook in staat elke bron te scalen
naar wens. Dit veelzijdige apparaat is hierdoor uitermate geschikt voor ieder evenement!

Toepassen Pearl
Hier ziet u één van de vele
mogelijkheden van de Epiphan
Pearl
De Pearl biedt u diverse
mogelijkheden met betrekking
tot streamen, switchen & scalen!
Live streamen van beeld en
geluid binnen uw eigen netwerk,

* Built-in scaler and video mixer
* Custom lay-outs up to 4 HD video sources
* Record video’s terwijl je tot max 4 x 1080p
30fps streamt
* 2xHDMI, 2xSDI, 2xVGA, 4x TRS jack inputs
* Stream het de wereld in d.m.v. RTMP of
RTSP
* Opnames in MP4, MOV, AVI,
MOTION JPEG of MPEG-TS

diverse social media platforms,
besloten servers. Het kan
allemaal tegelijk en met maar
één apparaat!
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Specials

MultiCam

Multicamera

Dual HD LCD Monitor
DATAvideo

Uitklappen en gereed.. De multicamera regie van Schaay zorgt ervoor dat
multicam registratie nog sneller en gemakkelijker gaat. Alle producten en
accesoires zijn al ingebouwd. Inprikken, en laat de show beginnen!

*
*
*
*
*
*

2 x 7” 16:9 Wide screen monitor
HD resolutie
Aspect ratio: 16:9 / 4:3 / 15:9
Brightness, contrast, colour & tint aanpasbaar
Embedded audio & time code
Kantelbaar frame

V1600
Roland

VGA&Pr,Pb,Y/ SD/ 2xSDI/ 2x DVI outputs
13 inputs met 13 seperate loop Thru
8x SDI, 2xVGA, 2x DVI, 1x SD inputs
Ingebouwde monitor voor preview/program/aux en osd
SD: 576/50i&p
HD: 1080/59.94i&p, 1080/50i&p
RGB: max 1920x1200/60Hz
9 Wipe patterns

LCD Monitoren

*
*
*
*
*
*
*
*

BS216

ASL Intercom
*
*
*
*

intercom

2 kanaals intercom basisstation
Volume regelaar voor elk kanaal
AUX input voor line level audio
Talk & Call button voor elk kanaal

Intercom

Pearl
Epiphan

1TB harddisk inbegrepen *
HD-SDI / HDMI / VGA input incl. 2x Mini DP output *
Simultane opname & streaming mogelijkheden *
gebalanceerde audio inputs *
Custom layers inclusief scaler & videomixer mogelijkheden *

video mixer

€ 850, 00

Naast de bovenstaand vermelde apparatuur beschikt dit rack ook over een 4 kanaals audiomixer, digitale audio processing t.b.v. opname,
dvd-speler, rack powerdistro met racklight en een patchkabelset. ASL headsets en bodypacks niet inbegrepen.

BEELD / CAMERA / geluid / licht / connectivity / diversen / CONTENT / SPecials / CREW

Crew & Transport

Transport

AV technici & productie crew /camera eng/ transport

Uurtarieven AV Technici & productie crew
AV technicus					

€

47, 50

geluidstechnicus										€

47, 50

video / projectie technicus 									€

47, 50

schakeltechnicus										€

47, 50

shader											€

47, 50

licht technicus								

€

47, 50

			€

47, 50

Ascender Technicus										€

52,50

projectleider								

€

60, 00

showcaller											€

p.o.a.

regisseur					multicam registraties			

p.o.a.

camera man/vrouw				

opbouw, bediening en afbouw algemeen		

EFP camera operator

€

Bestelbus

(B)

regionaal transport

Bestelbus

(B)

bestelbus

(B)

prijs per rit (regio rotterdam)			

€

30, 00

buiten regio rotterdam prijs per kilometer excl. starttarief		

€

0, 75

buiten regio rotterdam starttarief		

€

15, 00

personenwagen

Crewtransport regio prijs per rit (regio rotterdam) max. 4 personen €

30 ,00

personenwagen

Crewtransport

prijs per kilometer excl. starttarief		

€

0,75

vrachtwagen

regionaal transport

prijs per rit (regio rotterdam)			

€

p.o.a.

vrachtwagen

buiten regio rotterdam							€

p.o.a.

		

Voor transport van en naar het buitenland hanteren wij aangepaste tarieven.

Algemene voorwaarden
1. 'Klant' verbindt zich tot het ongeschonden retourneren van de van 'leverancier' gehuurde apparatuur,
programmatuur en/of bekabeling, zoals aangegeven op de bijlage 'In huur gegeven apparatuur,
programmatuur en/of bekabeling', behorend bij deze overeenkomst.
2. Bij diefstal, vermissing, schade o.i.d. zal 'leverancier' de dan geldende verkoopprijs, bovenop de huursom bij
'klant' in rekening brengen. 'Klant' is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de apparatuur.
3. De in de bijlage genoemde artikelen worden aan 'klant' in huur gegeven voor de in de huurovereenkomst
vermelde periode(s).

Let op! Op speciale feestdagen gelden aangepaste tarieven. Producties in het buitenland worden berekend op dagbasis.

4. 'Klant' verklaart de in de bijlage genoemde artikelen of gedeelten daarvan, in welke vorm dan ook, niet aan
derden ter beschikking te zullen stellen.

Dagtarieven AV Technici & Productie CREW (max. 10 uur)

5. De aan 'klant' in huur gegeven artikelen blijven eigendom van 'leverancier', tenzij anders overeengekomen.
AV technicus					

6. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eventuele voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke
toezeggingen en/of overeenkomsten met betrekking tot de in huur gegeven apparatuur, programmatuur
en/of bekabeling.

€

47 5,00

geluidstechnicus										€

475,00

video / projectie technicus 									€

475,00

schakeltechnicus										€

475,00

shader											€

475,00

licht technicus								

€

475,00

			€

475,00

Ascender Technicus										€

525,00

9. Annuleringskosten na bevestiging offerte/huurovereenkomst bedragen 10% na aanvaarding opdracht.
5 werkdagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht en binnen 24 uur wordt 100% van de huurprijs in
rekening gebracht. Kosten van eventuele derden worden volledig in rekening gebracht.

projectleider								

€

600,00

10.Bij het overschrijden van betaling van de uiterlijke komen alle gegunde kortingen te vervallen.

showcaller											€

p.o.a.

regisseur					multicam registraties			

p.o.a.

camera man/vrouw				

opbouw, bediening en afbouw algemeen		

EFP camera operator

€

Let op! Op speciale feestdagen gelden aangepaste tarieven. Producties in het buitenland worden berekend op dagbasis.
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7. De overeenkomst komt eerst tot stand door de ondertekening in tweevoud door 'klant' en 'leverancier'.
8. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zullen uitsluitend dan rechtsgeldig zijn, indien en zodra
daarvan een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst is opgemaakt, welke als
aanhangsel aan de overeenkomst zal worden gehecht.

Uitgebreide algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KVK te rotterdam.
Prijswijzigingen, type,- en drukfouten voorbehouden.
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