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Prijslijst Verhuur 2023

Benaming Beschrijving
Huurprijs 
excl. BTW

Huurprijs 
incl. BTW

GELUID HUREN

Afspeelapparatuur

Denon DJ SC5000 Prime
Pro tabletop USB/SD-speler & Engine Prime & Serato DJ Controller (touch 
display, 8 performance pads, groot jogwheel, werkt met - gratis downloadbare 
- Engine sofware), in flightcase

45,45 € 55,00 €

Pioneer CDJ-2000 Nxs 2
Pro tabletop DJ CD/USB/MP3-player Rekordbox/Serato/Traktor/Virtual DJ 
Controller (bpm counter, pitch, perfecte vinyl feeling, scratch, ...) in flightcase

57,85 € 70,00 €

D-Link DGS-108
8-poorts netwerk LAN switch 8 x 10/100/1000 MB/s (om pro tabletop sets te 
linken)  + 4x UTP cable 1,5m

8,26 € 10,00 €

ADJ Media Operator BT

Enkelvoudige mediaspeler. Speelt geluid af van zowat iedere geluidsbron 
(Bluetooth, USB 2.0 drive, SD/SDHC kaart tot 32GB, line in, aux). Microfoon 
ingang aanwezig. Kan rechtstreeks gekoppeld worden aan de versterker of 
gepowerde speakersystemen.

16,53 € 20,00 €

Denon DN-300C MKII CD/
USB speler

Compacte pro CD speler met USB & AUX ingang - regelbare pitch tempo 
controle

16,53 € 20,00 €

Klark Teknik DW 20BR 
Bluetooth Receiver

Hoogwaardige stereo audio streaming-oplossing voor mobiele toepassingen.. 
Voorzien van antenne voor een ruim bereik. Volume is apart regelbaar. Kan 
rechtstreeks gekoppeld worden aan de versterker of gepowerde 
speakersystemen. Ieder toestel heeft unieke bluetooth naam, waardoor je deze 
toestellen ook kan combineren met een mixer.

8,26 € 10,00 €

Technics SL1200 MKII Technics® platendraaier SL-1210MKII in flightcase (excl. naald & slipmat) 16,53 € 20,00 €
Concorde set Technics® slipmat + Ortofon Concorde element/naald 8,26 € 10,00 €

Freefloat
Opblaasbare anti-feedback kussens voor Technics platendraaiers - prijs per 2 
stuks

4,96 € 6,00 €

Luke ASB-1 TT Absorber
Professionele anti-feedback voor Technics platendraaiers, bestaande uit 
stevige, zwevende plateau - prijs per 2 stuks

16,53 € 20,00 €

Mengpanelen

DJ

Denon DJ X1800 Prime

Pro DJ 4-kanaals club mixer (equaliser & filter per kanaal, filter & sweep effects, 
snelheid & frequentie van de BPM gestuurde effects zijn aanpasbaar, midi, ...) in 
flightcase inputs: 4 Phono, 4 RCA CD/Line, 4 Digital RCAF Line, 2 Balanced 
XLR/Jack Mic, send/receive, digital link, outputs: 1 master out (XLR/RCA); 1 
record out + 1 booth monitor (Jack)

41,32 € 50,00 €

Allen & Heath XONE:92
Hoogkwalitatieve 4+2-kanaals Pro DJ mixer (4-bands EQ per kanaal, crossfader, 
MIDI-uitgang, ...), analoge sound, send/return voor externe effecten

45,45 € 55,00 €

Pioneer DJM-900 Nxs2
Pro DJ 4-kanaals club mixer (equaliser & filter per kanaal, effects, midi, ...) in 
flightcase inputs: 2 Phono, 6 RCA CD/Line, 4 Digital S/P DIF Line, 2 Balanced 
XLR/Jack Mic, outputs: 1 main (XLR/RCA) + 1 booth monitor (Jack)

53,72 € 65,00 €

Reloop RMX-44BT
4-kanaals DJ mixer (equaliser & filter op elk kanaal + bluetooth connectiviteit in 
flightcase inputs: 2 Phono, 6 RCA CD/Line, 1 Balanced XLR/Jack Mic, outputs: 1 
main (XLR/RCA) + 1 booth monitor ( stereo RCA)

24,79 € 30,00 €
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Evermix MixBox2
Compact opnametoestel dat je toelaat eenvoudig jouw mixes op te nemen en 
te streamen, hoge kwaliteit

8,26 € 10,00 €

DBX DJDI

2-kanaals passieve DI-box die 2 ongebalanceerde signalen (2-polige 6,3mm 
jack) omzet naar gebalanceerde signalen (3-polige XLR), met Ground-Lift 
functie. Verstelbaar ingangssignaal, impedantie van 50 kOhm, 
uitgangsimpedantie van 600 Ohm en stevige metalen behuizing.

4,13 € 5,00 €

P.A.

Yamaha MG-102C
Compacte 10-kanaals live P.A. mixer met rotary faders & 3-bans eq (inputs: 
4mic, 4stereo line, 2aux, 1insert, ingeb compressor, 1 bus, 1 send, & 1 stereo aux 
return)

12,40 € 15,00 €

Allen & Heath ZED-14
Analoge 14-kanaals live PA mixer (inputs: 6 XLR/jack mono micro/line + 4 
RCA/jack steareo/line, outputs: XLR, Jack, RCA), ingebouwde geluidskaart 
USB (2x2 I/O), effects send/return

24,79 € 30,00 €

Yamaha MG16XU
16-kanaals P.A. mixer - max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo), 4 Group 
Buses + 1 Stereo Bus, 4 AUX (incl. ingeb. FX), compressor, 24-bit/192kHz 2in/
2out USB Audio, monitor mix ...

33,06 € 40,00 €

Soundcraft Ui24r 

24-kanaals digitale mixer met 20 microfoon ingangen (waarvan 2 High Z voor 
gitaar of basgitaar), 1 RCA-ingang en USB afspeel/opneem functie - outputs: 2 
master XLR, 2 koptelefoon & 8 aux 
Alle settings worden via browser ingesteld (tablet of laptop niet inbegrepen)

53,72 € 65,00 €

DAP Pro AMM-401
Zeer compacte actieve mini mixer met 4 kanalen (inputs: 2 x stereo RCA + 2 x 
mono XLR, outputs: 2 x XLR). Regelbaar volume per kanaal + output.

6,20 € 7,50 €

NEXT Audicom M1 Digital 
Stereo Mixer

4-kanaals Digital Mixing Console (USB Audio Interface) met DSP effecten en 
Bluetooth v5.0

12,40 € 15,00 €

DJ Controllers

Denon MCX-8000

Pro DJ standalone DJ Controller met 2 USB speler inputs, 2 displays en een 4-
kanaals mixer (equaliser & filter per kanaal, effects, ...) in flightcase inputs: 2 
Line/Phono, 2 RCA CD/Line, 2 Balanced XLR/Jack Mic, outputs: 1 main (XLR/
RCA) + 1 booth monitor (stereo XLR) - werkt met Serato, Virtual DJ & Denon 
Prime software

70,25 € 85,00 €

Koptelefoons

Pioneer HDJ-1000 (silver) Professional DJ headphone - opvouwbaar, gesloten over-ear koptelefoon 12,40 € 15,00 €
Pioneer HDJ-2000 (black) Professional DJ headphone - opvouwbaar, gesloten over-ear koptelefoon 16,53 € 20,00 €

Beyerdynamic DT770 Pro 
(black)

Professional Studio Headphone - voor een perfect neutrale geluidsweergave 
(niet voor DJ, eerder voor studio & producing) - opvouwbaar, gesloten over-ear 
koptelefoon

12,40 € 15,00 €

Microfoons

Microfoons met kabel
Shure PG-58 Semi-professional  DJ microphone (spoken word), incl. statief 4,13 € 5,00 €
AKG D5 Professional standard microphone: spoken word, vocals, … 5,37 € 6,50 €
AKG D77S Professional dynamic microphone: spoken word, vocals & instruments 5,37 € 6,50 €
Shure SM-58 Professional standard microphone: spoken word, vocals, … 6,20 € 7,50 €
Shure Beta-58A Professional high quality microphone: spoken word, vocals, … 7,44 € 9,00 €
Sennheiser E 835-S Professional dynamic microphone: spoken word & vocals 6,20 € 7,50 €
Sennheiser ME35 Supercardioïde microfoon op zwanehals 40cm 14,88 € 18,00 €
Shure SM57VIP Dual 
Microphone Kit - Indoor 
Presidential Press 
Conference Kit

Dynamische microfoon set, bestaande uit 2 Shure SM57 - voorzien van stijlvolle 
A2WS windscreens en A55M anti-shock mounts, gemonteerd op K&M 23550 
Stereo Bar (statief niet inbegrepen)

28,93 € 35,00 €

Shure SM57VIP Dual 
Microphone Kit - Outdoor 
Presidential Press 
Conference Kit

Dynamische microfoon set, bestaande uit 2 Shure SM57 - voorzien van grote 
A81WS windscreens en A55M anti-shock mounts, gemonteerd op K&M 23550 
Stereo Bar (statief niet inbegrepen)

37,19 € 45,00 €

DAP PL-07 (Shure SM-57) Professional standard instrument microphone (=copy Shure SM-57) 4,13 € 5,00 €
DAP PL-02 (Shure 
Beta-52A)

Dynamische kick drum/bass drum microfoon (=copy Shure Beta-52A) 4,13 € 5,00 €
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DAP drumset 2 x DM-25 (tom, snare, …) +  2 x CM-10 (highs) + 1 x DM-20 (low bass drum) 8,26 € 10,00 €

Draadloze microfoonsets (excl. batterijen)

AKG WMS40 Pro Mini
Enkele draadloze UHF (863,100 MHz, vast) microfoonset met 1 handmicro en 
ontvanger voor spraaktoepassingen - werkt op AA batterij

16,53 € 20,00 €

AKG WMS40 Pro Mini2
Dubbele draadloze UHF (864,375 & 864,850 MHz, vast) microfoonset met 2 
handmicros en ontvanger voor spraaktoepassingen - werkt op AA batterij

24,79 € 30,00 €

LD Systems Eco 2 BPH1 
wireless headset

Draadloos microfoon systeem met headset (zwart) + beltpack + ontvanger, 
UHF: 863,1 MHz - werkt op AA batterij

16,53 € 20,00 €

AKG Perception Wireless 
Vocal Set (dynamic 
cardioid)

Enkele draadloze UHF (863-865 MHz) microfoonset met 1 HT45 handmicro en 1 
WMS45 ontvanger voor spraak- & zangtoepassingen - werkt op AA batterij

24,79 € 30,00 €

LD Systems WS 1000 G2 
Draadloos microfoon systeem met headset (zwart of beige) + beltpack + 
ontvanger, UHF: 823 – 832 MHz / 863 – 865 MHz - werkt op 2 AA batterijen

28,93 € 35,00 €

Shure BLX288E/SM58 
wireless Double Wireless 
Vocal Set (cardioid)

Dubbele draadloze UHF (518 - 542 MHz) microfoonset met 2 SM58 handmicros 
en 1 dubbele BLX-88 ontvanger voor spraak- & zangtoepassingen - werkt op 2 
AA batterijen

41,32 € 50,00 €

Anti Feedback
Sabine FBX-901 Feedback 
Exterminator

Volautomatische feedback onderdrukker voor spraak toepassingen 8,26 € 10,00 €

Microfoonstatieven
Hercules microfoonstatief 
HC-MS-632B

Microfoonstandaard voor draadloze microfoons, éénhandig te verstellen, 
voorzien van microfoonarm 78cm, hoogte: 1,12m tot 1,68m

4,96 € 6,00 €

K&M 21020 microstatief 
met boom

Geruisloos te verstellen, voorzien van microfoonarm 84cm, hoogte: 0,90m tot 
1,6m (minder geschikt voor zware draadloze microfoons)

2,89 € 3,50 €

DAP Desk Mic Stand 20cm Desk Microphone Stand Straight with Gooseneck 20cm (chrome) 2,07 € 2,50 €

Gravity GMS23XLRB 
Microphone Stand

Microfoonstatief op baseplate, met XLR Connectors + Gooseneck (H: 1,51m) 5,79 € 7,00 €

Sennheiser MZTX 31 Tafelstandaard voor presentatiedesk (voor ME35) 9,92 € 12,00 €

Discobarsets

USB/SD/Bluetooth 
mediaplayer set met 
limiter

Compacte rackset met ADJ Media Operator BT & Drawmer SP2120 limiter 33,06 € 40,00 €

USB/SD/Bluetooth 
mediaplayer set met 
mengpaneel & limiter

Compacte pro rackset met ADJ Media Operator BT, compacte mengtafel Allen 
& Heath GR-2 & Drawmer SP2120 limiter (fenomenale geluidskwaliteit)

53,72 € 65,00 €

Technics Pro Vinyl DJ Set
Pro DJ Discobar, bestaande uit 2 professionele platendraaiers SL-1210MKII (incl. 
Ortofon Concorde element/naald & slipmat - excl. anti-feedback) in flightcase 
& Allen & Heath XONE:92 4+2-kanaals DJ mixer in flightcase

86,78 € 105,00 €

Technics Semi Pro Vinyl DJ 
Set

Semi Pro DJ Discobar, bestaande uit 2 professionele platendraaiers 
SL-1210MKII (incl. Ortofon Concorde element/naald & slipmat - excl. anti-
feedback) in flightcase & Reloop RMX-40BT 4-kanaals DJ mixer in flightcase

74,38 € 90,00 €

Denon DJ SC5000/X1800 
Prime combi

Pro DJ-set: 2 x Denon SC5000 Prime + 1 x Denon X1800 Prime 132,23 € 160,00 €

Pioneer 2000/900 Nxs 2 
combi

Pro DJ-set: 2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus  2 + 1 x Pioneer DJM-900 Nexus 2 169,42 € 205,00 €

DJ Meubilair

Road Ready DJ Booth 
(wood)

Opvouwbaar DJ meubel (hout) - ruimte voor 3 toestellen 20,66 € 25,00 €

Road Ready Truss Stand Opvouwbaar DJ meubel (truss) met traanplaat blad - ruimte voor 3 toestellen 20,66 € 25,00 €
ProDJuser Foldable DJ 
Stand (wood)

Roadready DJ meubel, zonder bovenblad (voor brede flighcase) 12,40 € 15,00 €

Road Ready RRLAPT 
Universele Laptop stand

Stevige laptop tray om op flightcase te klemmen - voor laptops van 12 tot 17 
inch

9,92 € 12,00 €

Crane Laptop Stand Pro Stevige (tafel)standaard voor laptops van 12 tot 17 inch 12,40 € 15,00 €
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DJ Feesttafel XL Black
Stevige inklapbare feesttafel voor grotere DJ setups (bvb 1 mixer, 2 CDJ’s & 2 
draaitafels), netjes afgewerkt met een zwarte strechdoek zodat alle kabels 
onzichtbaar weggewerkt zitten - ruimte voor 5 toestellen

24,79 € 30,00 €

Prolyte presentatieconsole
XPRS LiteConsole - Aluminium presentatie stand / DJ-booth met plexiscreen 
(makkelijk uit te lichten voor extra sfeereffect) - ruimte voor 3 toestellen

61,98 € 75,00 €

Smit Visual 
Spreekgestoelte / 
Speaker Desk / Lezenaar 

Mobiele metalen lessenaar/catheder met beuken afwerking, gesloten 
voorzijde & 2 legborden - aflopend tafelblad 59cm B x 45cm H - totale hoogte: 
117 cm 

20,66 € 25,00 €

Basic Spreekgestoelte / 
Speaker Desk

Metalen lessenaar/catheder met zwarte afwerking - aflopend tafelblad 59cm 
B x 45cm H - totale hoogte: 117 cm

16,53 € 20,00 €

Klaptafel Kleine klaptafel om randapparatuur en CD-kisten te plaatsen 5,79 € 7,00 €
Barkruk Stevige, comfortabele barkruk met rugsteun 4,13 € 5,00 €
Bistrotafel rond + stretch-
hoes (zwart of wit)

Opvouwbare bistrotafel rond - Ø 80 cm x 110 cm H- met zwarte of witte lycra 
stretchdoek afwerking (naar keuze)

7,44 € 9,00 €

Scrim Werks DJ Screen
Odyssey Scrim Werks DJ scherm: 4 panelen, afgewerkt met witte lycra doek 
(ideaal met LED verlichting), om voor de DJ-tafel te plaatsen - opgelet: wordt 
enkel door ons geplaatst, geen losse verhuur

24,79 € 30,00 €

American DJ - DJ Facade 
(White)

American DJ DJ scherm: 4 panelen, afgewerkt met witte lycra doek (ideaal te 
combineren met LED verlichting), om voor de DJ-tafel te plaatsen

16,53 € 20,00 €

American DJ - DJ Facade 
(Black)

American DJ DJ scherm: 4 panelen, afgewerkt met zwarte lycra doek, om voor 
de DJ-tafel te plaatsen

16,53 € 20,00 €

Actieve luidsprekers (met ingebouwde versterker)

Monitors / topkasten
RCF ART-710A

Actieve top speaker (10" woofer + 1" mid/high, 700W RMS/1400W Peak, 50 Hz- 
20 kHz, 90° x 70° dekking, 129dB peak, DSP)

16,53 € 20,00 €

Fullrange / topkasten
RCF ART-712A

Actieve fullrange speaker (12" woofer + 1" mid/high, 700W RMS/1400W Peak, 
50 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 129dB peak, DSP)

20,66 € 25,00 €

RCF ART-722A
Actieve fullrange speaker (12" woofer + 2" mid/high, 750W RMS/1500W Peak, 
45 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 130dB peak, DSP)

28,93 € 35,00 €

RCF ART-912A
Actieve fullrange speaker (12" woofer + 1,75" mid/high, 1050W RMS/2100W 
Peak, 50 Hz- 20 kHz, 100° x 60° dekking, 130dB peak, DSP)

24,79 € 30,00 €

RCF ART-935A
Actieve fullrange speaker (15" woofer + 3" mid/high, 1050W RMS/2100W Peak, 
45 Hz- 20 kHz, 100° x 60° dekking, 133dB peak, DSP)

37,19 € 45,00 €

RCF HDM45-A
Actieve fullrange speaker (15" woofer + 4" mid/high, 1100W RMS/2200W Peak, 
45 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 133dB peak, DSP)

41,32 € 50,00 €

RCF Touring TT22-A
Active high output compact touring speaker, B&O powered RCF TT+ series 2-
way (12" woofer + 1.5" mid/high, 750W RMS/1500W Peak, 50 Hz- 20 kHz, 90° x 
40° dekking, 131dB peak)

45,45 € 55,00 €

Subs / baskasten
RCF ART-905AS

Actieve bass speaker (bass reflex 15", 1000W RMS/2000W Peak, 40 Hz - 145 
Hz, 131dB peak)

41,32 € 50,00 €

RCF Touring TTS18-A
Active high output touring B&O powered RCF TT+ series subbass speaker (18" 
woofer, 1000W RMS/2000W Peak, 35 Hz - 120 Hz, 138dB peak)

49,59 € 60,00 €

Geluidsversterking voor achtergrondmuziek, recepties & 
toespraken (met interne batterij)

LD Systems Maui 5 Go

Compact high output fullrange array speaker (battery powered, 4 x 3" drivers + 
8" woofer, 200W RMS/800W Peak, 50 Hz - 20KHz, 120dB peak, weight 13kg) 
with built-in mixer (inputs: 1 x jack, 1 x XLR, 1x mini-jack + bluetooth), autonomy 
min. 6h max. 30h (depending on volume output) - ideaal voor presentaties, 
recepties, braderijen, begrafenissen of achtergrondmuziek tot ongeveer 100 
personen (niet geschikt voor feesten of fuiven)

41,32 € 50,00 €

Luidspreker statieven
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K&M 21436/21460 
speakerstatief

Stalen luidsprekerstatief, max. 40kg belastbaar - Ø 36 mm - verstelbare hoogte 
tot 2,18m

2,48 € 3,00 €

K&M 213 wind-up 
speakerstatief

Stalen luidsprekerstatief, max. 50kg belastbaar - Ø 36 mm - verstelbare hoogte 
tot 2,18m

4,96 € 6,00 €

K&M 21333 speaker 
tussenpaal

Stalen luidspreker tussenpaal - Ø 36 mm - niet verstelbaar in hoogte 2,48 € 3,00 €

Gravity SP 2342 B 
Tussenpaal

Stalen luidspreker tussenpaal - Ø 35 mm - verstelbare hoogte tot 1,8m 2,48 € 3,00 €

K&M 21338 speaker 
tussenpaal wind-up

Stalen luidspreker tussenpaal - Ø 36 mm - verstelbare hoogte tot 1,6m 4,96 € 6,00 €

K&M 26735 speakerstatief 
(ronde voet)

Stalen luidsprekerstatief op ronde voet (Ø 45cm), max. 20kg belastbaar - Ø 36 
mm - verstelbare hoogte tot 1,81m

6,20 € 7,50 €

Gravity LS 431 C B 
Speakerstatief

Stalen speaker stand op vierkante vloerplaat, max. 30kg belastbaar - Ø 35 mm 
- verstelbare hoogte tot 1,84m

6,20 € 7,50 €

K&M 24105 T-vork 
T-bar voor 2 (kleine) luidsprekers - Ø 36 mm - max. 2 x 25kg belastbaar - 
breedte instelbaar van 31 tot 49 cm

2,48 € 3,00 €

K&M 19674 afstraalhoek 
adaptor

Speaker stand tilt adapter (hoek van 0 tot 15 graden) 2,48 € 3,00 €

Expand Stand Cover
Expand Pro Tripod Speaker Stand Cover: lycra stretch hoes, voor een verzorgd 
uitzicht van de speakers, beschikbaar in zwart of wit - opgelet: wordt enkel 
door ons geplaatst, geen losse verhuur

10,33 € 12,50 €

Speaker beveiliging

Sphynx dB Meter Sphynx digitale dB meter (informatief) 6,20 € 7,50 €

Decibelmeter UNI-T

Bereik: 30-80dB/50-100dB/60-110dB/80-1 30dB 
Frequentie: 31.5Hz-8000Hz 
Frequentieweging: A & C 
Sample rate: Snel: 8 x / seconde - Traag: 1 x / seconde 
Analoge output: AC: 0.707Vrms full scale / DC: 2Vrms full scale 
Alarm bij hoge of lage decibelmeting 
Analoge bar graph

10,33 € 12,50 €

Apart Audiolock
Apart Audiolock geluidsmeter & waarschuwingssysteem (met zwaailicht) met 
geïntegreerde optionele geluidsbegrenzer 

16,53 € 20,00 €

Drawmer SP2120
Drawmer SP 2120 speaker protector (limiter): voorkomt schade en/of 
geluidsoverlast

16,53 € 20,00 €

FOH-klanksets
we maken een onderscheid tussen feest- en fuifsets omdat de muziekbeleving tussen beiden verschilt

Klankset 1 - feestset
2 x RCF ART-712A MK4 - 1400W RMS/2800W Peak, zalen tot max. 80 pers. 
(gemengd publiek), incl. 2 statieven - oppervlak <60m2

45,45 € 55,00 €

Klankset 2 - feestset
2 x RCF ART-935A - 2100W RMS/4200W Peak, zalen tot max. 130 pers. 
(gemengd publiek) / 80 pers. (jeugd), incl. 2 wind-up statieven - oppervlak 
<90m2

82,64 € 100,00 €

Klankset 3 - feestset
2 x RCF ART-712A MK4 + 1 x RCF ART-905AS - 2400W RMS/4800W Peak, zalen 
tot max. 150 pers. (gemengd publiek)/80 pers.(jeugd), incl. 2 wind-up statieven 
- oppervlak <100m2

86,78 € 105,00 €

Klankset 4 - feestset/
fuifset

2 x RCF HDM-45A - 2200W RMS/4400W Peak; zalen tot max. 150 pers. 
(gemengd publiek)/100 pers.(jeugd), incl. 2 wind-up statieven - oppervlak 
<120m2

90,91 € 110,00 €

Klankset 5 - feestset/
fuifset

2 x RCF ART-722A MKII + 2 x RCF ART-905AS - 3400W RMS/6800W Peak; 
zalen tot max. 200 pers. (gemengd publiek)/130 pers.(jeugd), incl. 2 wind-up 
statieven of tussenpalen - oppervlak <150m2

148,76 € 180,00 €

Klankset 6 - fuifset
2 x RCF HDM-45A + 2 x RCF TTS-18A - 4400W RMS/8800W Peak; zalen tot 
max. 400 pers. (gemengd publiek)/275 pers.(jeugd), incl. 2 wind-up statieven - 
oppervlak <300m2

190,08 € 230,00 €

Klankset 7 - fuifset
2 x RCF TT22-A + 2 x RCF TTS18-A - 3400W RMS/6800W Peak, zalen tot max. 
350 pers.(gemengd publiek)/250 pers.(jeugd), incl. 2 wind up statieven - 
oppervlak <250m2

198,35 € 240,00 €

Andere configuraties: op aanvraag

Het aantal personen dewelke deze sets aankunnen werd uitgedrukt "max. X/Y personen", waarbij de 
bepalende factoren als volgt werden voorzien: 
X = aantal personen bij een allround feest, gemengd publiek (met zitplaatsen) 
Y = aantal personen bij een jongerenfuif of concert (staand publiek)
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Bij het vergelijken van installaties met de (soms goedkopere) concurrentie moet je steeds rekening 
houden met enerzijds het RMS-vermogen, en ook de maximale dB-output. Dit zijn de enige waarden die 
de kracht van de installatie daadwerkelijk weergeven. Besef steeds dat je, om bvb. rond de 100dB (op 1m 
van de speaker) een verhoging van 3dB wil realiseren, het vermogen (watts) van de goedkope installatie 
zal moeten verdubbelen! Zo wordt goedkoop al snel "dure koop" natuurlijk ...

De piekvermogens vormen relatieve indicatoren voor de maximale stroomafname bij piekbelasting (2 x 
RMS-vermogen), met inachtneming van de courante 20% veiligheidsmarge bij gebruik van 
stroomgeneratoren. Bij voorkeur wordt geluid op een aparte stroomkring aangesloten (gescheiden van 
bvb. verlichting en zeker koelinstallaties). Consulteer steeds de technische fiche van de toestellen voor de 
exacte waarden van het stroomverbruik.

Stemversterking & toespraken

Presentatieset 1
1 x actieve luidspreker RCF ART 710A  op statief (ronde voet), 1 x microfoon AKG 
D77S op statief + 1 mediaspeler/voorversterker ADJ Media Operator BT (tot 50 
personen, in beperkte ruimte)

45,45 € 55,00 €

Presentatieset 2
2 x AKG D77S microfoons op statieven, 1 Yamaha compacte PA-mengtafel,, 1 x 
Maui 5 Go luidsprekersysteem op batterijen (tot 100 personen)

70,25 € 85,00 €

Presentatieset op batterij
1 x Maui 5 Go luidsprekersysteem op batterijen (tot 100 personen) + 1 microfoon 
AKG D77S op statief - geen stroomvoorziening nodig!

57,85 € 70,00 €

Conferentieset 1
3 x Shure SM-58 microfoons op statieven, 1 Yamaha compacte PA-mengtafel, 2 
x Maui 5 Go luidsprekersysteem op batterijen (tot 200 personen)

123,97 € 150,00 €

Conferentieset 2
3 x Shure SM-58 microfoons op statieven, 2 draadloze handmicrofoons, 1 
compacte PA-mengtafel, 2 x Maui 5 Go luidsprekersysteem op batterijen (tot 
200 personen)

148,76 € 180,00 €

Andere configuraties: op aanvraag

Bekabeling

Powercon link kabel
Stroomkabel met PowerCon blauw/wit - per meter (beschikbaar: 3m, 5m of 
10m)

0,41 € 0,50 €

Eurocon link kabel Stroomkabel met euro stekker m/f - per meter (beschikbaar: 3m of 5m) 0,41 € 0,50 €
XLR m/f Microfoon/signaalkabel - per meter (beschikbaar: 1,5m, 3m, 5m of 10m) 0,17 € 0,20 €
Speakon m/f Signaalkabel voor passieve geluidset - per meter 0,17 € 0,20 €

Stage snake 8 kanaals 15m XLR multikabel 8-weg 15 meter 5,37 € 6,50 €

XLR haspel 25m XLR male female op rol 25 meter 7,85 € 9,50 €

UR-4 Digital Wireless XLR 
System

Zender & ontvanger op XLR via draadloze UHF (10 kanalen 600Hz-900Hz) 
Werkt op interne lithium batterij

12,40 € 15,00 €

Diversen

Spanriem Spanriem 35mm/5m, met ratel 2,48 € 3,00 €
Spanriem Spanriem 50mm/8m, met ratel 3,31 € 4,00 €
Nichiban 1200 Gaffa Tape 
50mm/50m Zwart

Afplaktape voor vloeren en podia - laat weinig resten achter - makkelijk te 
verwijderen

14,05 € 17,00 €

LICHT HUREN

Basisverlichting, podiumverlichting & uplighting

JB Systems Party Spot 
RGBW LED (Set van 4)

Compacte LED spot met 7 4-in-1 quad RGBW LED's van 8 watt - per set van 4 
stuks

20,66 € 25,00 €

Showtec Compact Power 
Lightset MKII

Showtec Compact Power LED Par Bar (4 LED spots met elk 7x 3-in-1 RGB-
LED's van 3 watt, 25°) op gepowerde T-balk (er kunnen geen extra lichteffecten 
bij op deze bar, bij de JB Systems Plano 7FC versie kan dat wel), statief 
inbegrepen

24,79 € 30,00 €

ADJ Flat Par Tri 7 set American DJ Flat Par Tri7 (7 x 3W RGB Tri Led, 40°) - per 4 stuks 24,79 € 30,00 €
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JB LED quad color Par set
JB Systems 4x LED Plano Spot 7FC (7 x 8W RGBW Quad Led, 30°) op 
gepowerde Briteq DMX LED bar (1,5m lang)  (kan aangestuurd worden met een 
LED Con 2 of LED Con XL controller)

33,06 € 40,00 €

LED Slim Par Pro Q USB 
(set 4 stuks)

Chauvet Slim Par Pro (12 x 6W RGBA Led, 16-30°, 5690 lux @2m) - per 4 stuks 57,85 € 70,00 €

Contest PIX14 Stage Projector 4 x 30W RGB COB - 60° beam angle - prijs per stuk 16,53 € 20,00 €

BeamZ Professional 
BBP60 Uplighter (Set 6 
Stuks)

Draadloze uplighter op batterij, 9 x 12W 6-in-1 RGBWA-UV LED - 42° 
afstralingshoek - indoor use only! - per 6 stuks, in flightcase

74,38 € 90,00 €

Showtec EventLITE 4/10 
Q4

EventLITE 4/10 Q4 IP (draadloze LED uplighter op batterijen, 4 x 10W RGBW 
Quad Led, 15° afstralingshoek , vrij krachtig (570 lumens), ideaal als uplighter, 
geschikt voor buitengebruik IP54 (connectors IP20), batterdijduur 5<8u - per 
stuk

16,53 € 20,00 €

Ape Labs LightCan Battery Operated LED Spotlight, 15W 6,20 € 7,50 €

COB UV Cannon 100W 
LED

Fluo effect, COB LED backlight gun (geluidsgestuurd, manueel of DMX, 
afstralingshoek: 33°), ook geschikt als uplighter of stage wash

16,53 € 20,00 €

Lightning COB Cannon
ADJ Lightning COB Cannon 100W LED Stage Wash (witte kleur, manueel of 
DMX, afstralingshoek: 33°)

16,53 € 20,00 €

IntenZ CB700 Eyecandy 
Blinder

Krachtige 7-koppige RGBW LED blinder (280W COB LED) 28,93 € 35,00 €

Parcan 20 LED Dimbare puntspot 6W COB LED, 2700K, 36° (480 lm) 4,13 € 5,00 €

Briteq BT-Theatre 100EC 
Mk2

100W warm witte COB LED theater spot met manuele 10°~50° zoom - 
kleurtemperatuur: 3200K - output: max 7800 lux @2m

16,53 € 20,00 €

HQI 400W Floodlight 
Breedstraler

A-symmetrische gevel en terreinverlichting 20,66 € 25,00 €

Disco lichteffecten (DMX stuurbaar of muziekgestuurd)

Lichteffecten
Chauvet® Kinta HP

Derby lichteffect - duizenden meerkleurige beams dansen over de dansvloer 
(dekkingsgraad: 120°) - 2 x 10W LED (RGBW & CMYO)

12,40 € 15,00 €

Rotosphere Q3 LED
Spiegelbol LED effect (5 x 7 watt RGBW LED, 3 LED zones, verschillende 
kleuren via DMX in te stellen)

14,88 € 18,00 €

Equinox Shard LED 
Moonflower

High power moonflower effect - 60W Osram Ostar™ RGBW LED 14,88 € 18,00 €

Chauvet® Swarm Wash FX
4-in-1 lichteffect: roterende derby (5 x 2W RGBAW LED), wash (8 x 1,5W 
RGB+UV LED), laser (130mW R/G) & blinder/strobe (12 SMD's wit)

20,66 € 25,00 €

Party Bar (feestjes thuis 
<50 pers.)

Gekableerde gigbar met 2 x LED Par (3x9W RGB, 15°), 4 Strobe/Blinder LEDs, 2 
kleine derby effecten (3W RGB), 1 kleine rood/groene laser + statief 

33,06 € 40,00 €

Moving Heads
Inno Color Beam LED set

Krachtige 36x3-watts LED moving head (beam met wash effect), in flightcase - 
prijs per paar (2 stuks)

49,59 € 60,00 €

Intimidator Trio
Moving head 6 x 21W LED (beam, wash + roterend effect) met ingebouwde  
programmas (muziek- of DMX-gestuurd) - prijs per paar (2 stuks)

66,12 € 80,00 €

Intimidator Spot 355 IRC
Professionele, krachtige moving head spot 90W LED (roterende gobo's, 3 facet 
prism, manuele zoom, easy master/slave settings) met ingebouwde 
programmas (muziek- of DMX-gestuurd) - prijs per paar (2 stuks)

74,38 € 90,00 €

Laser effecten (muziek of DMX-gestuurd)
Laserworld DJ-150G Laser 150 mW (groen, muziek- of DMX-gestuurd) in flightcase 16,53 € 20,00 €
Cameo WOOKIE 400 RGB 
laserprojector

5 Kpss Laser System 400 mW met 3mm DPSS laser diode (rood 447 nm/groen 
532 nm/ blauw 650 nm, muziek- of DMX-gestuurd)

20,66 € 25,00 €

ECS Beambox 3000 Full 
Color Laser (3W RGB)

40 Kpss Pro Laser System, 1000mW 520nm green diode, 500mW 635nm red 
diode, 1500mW 445nm blue diode / Dragon Tiger DT 40 Scan set 
includes Pangolin Quickshow built-in, DMX 5 pins in/out, ArtNet

185,95 € 225,00 €

Lenovo Ideapad 330 
Laptop (lasersturing)

Windows 10 portable computer, 15,6" scherm, Intel Core i5, 4GB DDR4 Ram 
Geheugen, 128 GB PCIe SSD, USB type C 3.1, 2 x USB 3.0 (een met 
oplaadfunctie), HDMI, 4-in-1-kaartlezer (SD, SDHC, SDXC, MMC)

24,79 € 30,00 €

Bekabeling
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XLR m/f for DMX Signaalkabels voor DMX - per meter 0,21 € 0,25 €
ProCAB CRX602 combi kabelhaspel 25m - power + xlr Neutrik 12,40 € 15,00 €

Controllers

LED-Con2 4/8-kanaals lichtorgel voor de LED Plano Spot 7FC (4bar / uplighting) 8,26 € 10,00 €

LED-Con XL
Veelzijdige LED Controller 4/8-kanaals lichtorgel voor de LED Plano Spot 7FC 
(4bar / uplighting) + 8 extra faders

10,33 € 12,50 €

Showtec Footcontroller
Footswitch om interne functies en programmas van de Showtec Compact LED 
Par Set makkelijk aan te sturen

4,96 € 6,00 €

LED Commander Controller voor het aansturen van statische LED effecten & LED Pars 10,33 € 12,50 €
AYRA OSO 1612 Compacte DMX controller, in flightcase 10,33 € 12,50 €

Daslight Light Rider
LightRider WiFi DMX Interface: werkt met de gebruiksvriendelijke (gratis 
downloadbare) Lightrider app (iPad of tablet, niet inbegrepen), 512 live kanalen 
+ 128 stand alone

15,29 € 18,50 €

UC-3 Remote Draadloze basiscontroller voor 4 compatibele DMX lichteffecten 10,33 € 12,50 €

ADJ Witech8 
Draadloze breakout box voor max. 8 muziekgestuurde lichteffecten (met 
afstandsbediening)

8,26 € 10,00 €

BF04D Strobe Ignitor 4-kanaals stroboscoop controller (manueel, muziekgestuurd) 2,48 € 3,00 €

DR-512 Recorder + Splitter
Elation DR-512 DMX Recorder + Showtec Splitter/booster combinatie, in 
flightcase - met 4 door ons voorgeprogrammeerde lichtshows - opgelet: wordt 
enkel door ons geplaatst, geen losse verhuur

37,19 € 45,00 €

JB Systems 2way DMX 
Splitter

JB Systems 2-wegs DMX-splitter 4,96 € 6,00 €

Contest DIM-1x10
1-kanaals dimpack (output: 10A, DMX aansturing mogelijk) - geschikt voor niet-
DMX lichteffecten, maar ook als dimmer inzetbaar voor bvb onze Swirlfan, de 
FX Ventilator of de dimbare LED lampen voor lichtslingers

8,26 € 10,00 €

Showtec TED Pack LC 
(DMX Dimpack)

4-Kanaals dimmer pack 2000W met local control (max 2A per kanaal)- Dimmen 
via faseaan- of -afsnijding - 4 Dimmercurves voor conventionele verlichting en 
ledlampen - Special FX-mode met veiligheidskanaal

20,66 € 25,00 €

Showtec SDC-6 6-kanaals compacte DMX controller 6,20 € 7,50 €

LM-400 Dimmer/Chaser
Lichtmodulator/dimpack (output: 4 x 230V, 3600W totaal, 1500W per kanaal 
max) - geschikt voor niet-DMX lichteffecten, maar ook als dimmer inzetbaar 
voor bvb onze Swirlfan of de FX Ventilator

8,26 € 10,00 €

Ape Labs W-APE wireless 
DMX transceiver

2.4GHz wireless DMX transceiver (zender) 12,40 € 15,00 €

LP-8 Dalton LP-8 8-kanaals lichtorgel (ingebouwde dimmer) 12,40 € 15,00 €

Sfeerverlichting

COB UV Cannon 100W 
LED

Fluo effect: 100W COB LED Backlight Gun (UV golflengte: 395-405nm • modi: 
geluidsgestuurd, manueel of DMX • afstralingshoek: 33°)

16,53 € 20,00 €

Stroboscoop Golden Strobe FL-1800D 2.000 W DMX ("vertragend" flitseffect) 14,46 € 17,50 €
Lightning COB Cannon ADJ Lightning COB Cannon 100W LED Wash/Strobe/Blinder (fuiven >150man) 16,53 € 20,00 €
IntenZ CB700 Eyecandy 
Blinder

Krachtige 7-koppige RGBW LED blinder (280W COB LED) 28,93 € 35,00 €

Lichtslingers & LED Guirlandes
V-Tac® Guirlande 15m 

Weerbestendige zwarte prikkabel, IP65 (weerbestendig), doorlinkbaar (power 
in & out), 15 x E27 sockets (max 40W/socket), exclusief lampen

5,79 € 7,00 €

V-Tac® VT-214 - Set 15 x 
Classic Shape LED Bulbs

Retro Edison-Style Look, 4W Samsung Chip Filament Classic GLASS E27 
Amber Cover A60 Warm White Non-Dimmable (2200K, 350 lumens, 60 x 107 
mm) - set van 15stuks (voor V-Tac® Guirlande 15m)

9,92 € 12,00 €

V-Tac® VT-7414 - Set 15 x 
Curve Shaped 
(Peervormige) LED Bulbs 
voor guirlande

Retro Edison-Style Look, 4W Gold Filament GLASS E27 Amber Cover Warm 
White Dimmable (2700K, 400 lumens, 64 x 142 mm - set van 15stuks (voor V-
Tac® Guirlande 15m)

12,40 € 15,00 €

Showtec TED Pack LC 
(DMX Dimpack)

4-Kanaals dimmer pack 2000W met local control (max 2A per kanaal)- Dimmen 
via faseaan- of -afsnijding - 4 Dimmercurves voor conventionele verlichting en 
ledlampen - Special FX-mode met veiligheidskanaal

20,66 € 25,00 €

V-Tac® VT-4399 - Set 15 x 
Globe LED Bulbs voor 
guirlande

Retro Edison-Style Look, 4W Filament Classic GLASS E27 G125 Warm White 
Non Dimmable (2700K, 490 lumens, 125 x 165 mm) - set van 15stuks (voor V-
Tac® Guirlande 15m)

28,93 € 35,00 €
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Colored Partylight Rope
Guirlande licht slinger 12,5m met 20 gekleurde mix bol lampen IP44 als 
tentverlichting, openlucht verlichting voor terras, enz  - per stuk

8,26 € 10,00 €

Flames Partylight Rope
Guirlande lichtslang 1,5m met vlameffect (10 "vuureffect" lampen) als kerst 
verlichting, tent decoratie, enz - per stuk

4,13 € 5,00 €

Flash Rope Stroboscoop LED lichtslang 6m 4,96 € 6,00 €

Architecturaal licht (gebouwen, muren, bomen, objecten, …)

Showtec EventLITE 4/10 
Q4

EventLITE 4/10 Q4 IP (draadloze LED uplighter op batterijen, 4 x 10W RGBW 
Quad Led, 15° afstralingshoek , vrij krachtig 570 lumens), ideaal als uplighter, 
geschikt voor buitengebruik IP54 (connectors IP20), batterdijduur 5<8u - per 
stuk

16,53 € 20,00 €

LED Power Bank
Briteq LED Power Bank (54 x 1W RGB LED, 3 x 15°, binnen- en buitengebruik 
IP65, DMX, 5900lux @ 2m)

20,66 € 25,00 €

LED Pro Beamer RGBW
Briteq Pro Beamer RGBW In-Outdoor  (7 x 12W RGBW LED, 11°, binnen- en 
buitengebruik IP66, DMX, 8400 lux @2m)

24,79 € 30,00 €

HQI 400W Floodlight 
Breedstraler

A-symmetrische gevel en terreinverlichting 20,66 € 25,00 €

Logo Projectie

GL 150 logoprojector
Derksen GL 150 logo projector (150 watt CDM-T Philips, projecteert uw 
roterende gobo, straalbundel 25°, 85 mm lens, output 12900 lumen), excl. 
gobo/logo

33,06 € 40,00 €

Gobo 1 kleur Productiekost voor gobo op maat (1 kleur) P.O.A. P.O.A.
Gobo 2 kleuren Productiekost voor gobo op maat (2 kleuren) P.O.A. P.O.A.
Gobo meerdere kleuren Productiekost voor gobo op maat (>2 kleuren) P.O.A. P.O.A.

Rookeffecten

Smoke Machines (produceren geconcentreerde rookpluim)

JB Systems FX1000
Rookmachine 1000W (middelgroot debiet 200m³/min, timer, regelbaar, DMX 
stuurbaar), 2 liter rookvloeistof inbegrepen

24,79 € 30,00 €

Antari Z-1000 MKII
Rookmachine 1000W  (middelgroot debiet 283m³/min, timer, regelbaar, DMX 
stuurbaar), 2 liter rookvloeistof inbegrepen

33,06 € 40,00 €

Antari Z-1200 MKII
Rookmachine 1200 watt (groot debiet 510m³/min,, timer, regelbaar, DMX 
stuurbaar, 2 liter rookvloeistof inbegrepen

37,19 € 45,00 €

JB Systems FX1700
Rookmachine 1600W (zeer groot debiet 595m³/min, timer, regelbaar, DMX 
stuurbaar), 2 liter rookvloeistof inbegrepen

37,19 € 45,00 €

Rookvloeistof
5 liter Martin/JEM Super ZR Mix fluid voor rookmachine (gemiddelde 
rookdichtheid, zuinig in gebruik, vrijwel geurloos, op waterbasis)

28,93 € 35,00 €

Faze Machines (lichte rookverspreiding, zoals hazer maar op basis van rookvloeistof)

Antari Z-350
Nevelmachine / Fazer 800 watt (normaal debiet 84m³/min, gelijkmatige 
mistverspreiding, regelbaar, DMX stuurbaar), 1 liter rookvloeistof inbegrepen

33,06 € 40,00 €

Antari Z-380
Nevelmachine / Fazer 1450 watt (groot debiet 170m³/min, gelijkmatige 
mistverspreiding, regelbaar, DMX stuurbaar), 1 liter rookvloeistof inbegrepen

41,32 € 50,00 €

Rookvloeistof (fazer)
Antari FLG-5 heavy (5 liter) - hoge densiteit - lost traag op - watergedragen - 
onschadelijk, niet irriterend, geurloos

37,19 € 45,00 €

RIGGING

Truss

Duratruss DT33 0,5m
Trio truss 30/30 met een buis diameter van 50mm en een wanddikte van 2mm 
-  compatibel met Eurotruss / Global Truss

4,96 € 6,00 €

Duratruss DT33 1m
Trio truss 30/30 met een buis diameter van 50mm en een wanddikte van 2mm 
-  compatibel met Eurotruss / Global Truss

6,61 € 8,00 €

Duratruss DT33 1,5m
Trio truss 30/30 met een buis diameter van 50mm en een wanddikte van 2mm 
-  compatibel met Eurotruss / Global Truss

8,26 € 10,00 €
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Duratruss DT33 2m
Trio truss 30/30 met een buis diameter van 50mm en een wanddikte van 2mm 
-  compatibel met Eurotruss / Global Truss

9,92 € 12,00 €

Duratruss BT33 corner
Hoekstuk 2-wegs 90° Trio truss 30/30 met een buis diameter van 50mm en 
een wanddikte van 2mm -  compatibel met Eurotruss / Global Truss

11,57 € 14,00 €

Duratruss deco baseplate Grondplaat (driehoek 30/30, lichte uitvoering, enkel voor deco) 4,13 € 5,00 €
Duratruss heavy baseplate Grondplaat (1m, zware uitvoering 45 kg, stevige grondplaat voor truss structuur) 28,93 € 35,00 €

Sixty82 M29S-L050
Vierkante aluminium truss 30/30 met een buis diameter van 48,3mm en een 
wanddikte van 3mm (identiek aan Prolyte H30V) - compatibel met   
Prolyte, Interal Protruss, Milos F

6,61 € 8,00 €

Sixty82 M29S-L100
Vierkante aluminium truss 30/30 met een buis diameter van 48,3mm en een 
wanddikte van 3mm (identiek aan Prolyte H30V) - compatibel met   
Prolyte, Interal Protruss, Milos F

8,26 € 10,00 €

Sixty82 M29S-L200
Vierkante aluminium truss 30/30 met een buis diameter van 48,3mm en een 
wanddikte van 3mm (identiek aan Prolyte H30V) - compatibel met   
Prolyte, Interal Protruss, Milos F

11,57 € 14,00 €

Sixty82 M29S-C012 3weg 
hoek

Vierkante aluminium truss 30/30 met een buis diameter van 48,3mm en een 
wanddikte van 3mm (identiek aan Prolyte H30V) - compatibel met   
Prolyte, Interal Protruss, Milos F

14,88 € 18,00 €

Novopro PS1XL 
telescopische totem

Hoogte instelbaar van 1m tot 1,80m - max. belastbaar gewicht 30 kg - wit 
metaal, voorzien van witte of zwarte stretch truss sleeve - opgelet: wordt enkel 
door ons geplaatst, geen losse verhuur

20,66 € 25,00 €

Contest TOTel 
telescopische totem

Hoogte instelbaar van 1m tot 1,80m - max. belastbaar gewicht 30 kg - voorzien 
van witte stretch truss sleeve - opgelet: wordt enkel door ons geplaatst, geen 
losse verhuur

24,79 € 30,00 €

Scrim Werks Column
Odyssey Scrim Werks pro lichtkolom: vierkante zuil, afgewerkt met witte doek 
(ideaal met LED verlichting), kan 1 lichttoestel dragen (bvb. een LED discobol of 
moving head) - opgelet: wordt enkel door ons geplaatst, geen losse verhuur

28,93 € 35,00 €

Lichtstatieven

Mobil Truss MTS270/2
Wind-up statief light duty (gewicht 13 kg - max hoogte 2,7 meter – belasting 
<60 kg) - ideaal voor enkele lichteffecten of combi met LED Pars

4,96 € 6,00 €

JB Systems LS290
Wind-up statief light duty (gewicht 12 kg - max hoogte 3 meter – belasting <60 
kg) ideaal voor enkele lichteffecten of combi met LED Pars

6,20 € 7,50 €

Duratruss ST-3800B tripod 
stand

Wind-up statief medium duty (gewicht 14 kg - max hoogte 3,8 meter – 
belasting <80 kg) - ideaal voor combi LED Pars + lichteffecten

8,26 € 10,00 €

JB Systems LS400
Wind-up statief medium duty (gewicht 16 kg - max hoogte 4 meter – belasting 
<80 kg) - ideaal voor moving heads, of combi met LED Pars

10,33 € 12,50 €

Mobiltruss MTS410
Wind-up statief heavy duty (gewicht 25 kg - max hoogte 4,1 meter – belasting 
<85 kg) - ideaal voor lichtbrug

12,40 € 15,00 €

T-bar voor lichteffecten Stalen T bar met 4/6 bevestigingspunten - lengte 100/120cm 2,07 € 2,50 €

Mini T-Bar 40cm Ø 36mm Stalen T-bar, geschikt voor 2 kleine lichtarmaturen 1,65 € 2,00 €

Gravity LS Sup TB 0101 + 2 
x Manfrotto 264 adapters

Super mini T-bar voor 35 mm statieven; verstelbare lengte, max. belasting 2x 20 
kg, iIncl. 2 Manfrotto 264 bevestigingsbouten voor 5/8" 035 Super Clamp met 
M10 x 25 mm schroefdraad.

4,96 € 6,00 €

Mobil Truss TPA-03 Truss 
Adapter 250mm-350mm

Aanpasbare truss-ondersteuning voor trussen van 250 mm tot 350 mm met 50 
mm buizen om een truss op de bovenkant van een 35 mm mast te bevestigen

4,96 € 6,00 €

Stand Adapter M10 for 
speaker/lighting stands

Statiefadapter met M10 bout - Ø 36 mm - voorzien van vleugelmoer om 
(licht)effect vast te schroeven

1,65 € 2,00 €

Gravity LS 431 B 
Lichtstatief

Stalen lichtstatief op vierkante vloerplaat, max. 20kg belastbaar - Ø 35 mm - 
verstelbare hoogte tot 2,42m

6,20 € 7,50 €

Expand Stand Cover

Expand Pro Tripod Lighting Stand Cover: lycra stretch hoes, voor een verzorgd 
uitzicht van het driepikkel lichtstatief, beschikbaar in wit (ideaal met LED 
verlichting) of zwart - opgelet: wordt enkel door ons geplaatst, geen losse 
verhuur

16,53 € 20,00 €

Lichtbruggen

Lichtbrug 3m 2 x wind-up statief heavy duty, 2 T-adaptors met safety, 3m truss 30/30 41,32 € 50,00 €
Lichtbrug 4m 2 x wind-up statief heavy duty, 2 T-adaptors met safety, 4m truss 30/30 45,45 € 55,00 €
Lichtbrug 6m 2 x wind-up statief heavy duty, 2 T-adaptors met safety, 6m truss 30/30 61,98 € 75,00 €

COMPLETE FEESTSETS
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Party Set 1 (basic sound tot 
80 à 100 personen)

4-kanaals mini mixer, 2 x RCF ART-712A op statieven, kablage (incl overgang 
naar mini-jack)

53,72 € 65,00 €

Party Set 2 (basic sound & 
light tot 80 personen)

4-kanaals mini mixer, 2 x RCF ART-712A op statieven, 4 x LED spots op statief, 
kablage (incl overgang naar mini-jack)

78,51 € 95,00 €

Party Set 3 (basic sound & 
light tot 100 personen)

4-kanaals mini mixer, 2 x RCF ART-712A op statieven, 8 x LED spots op 2 
statieven, kablage (incl overgang naar mini-jack)

103,31 € 125,00 €

Party Set 4 (dj-set + basic 
sound & light tot 100 
personen)

Denon DJ controller + houten dj-meubel, 2 x RCF ART-712A op statieven, 8 x 
LED spots op 2 statieven, kablage (incl overgang naar mini-jack)

181,82 € 220,00 €

Party Set 5 (pro dj-set + 
basic sound & light tot 100 
personen)

Pioneer NXS2 Pro DJ set + stijlvol DJ meubel, 2 x RCF ART-712A op statieven, 8 x 
LED spots op 2 statieven, kablage (incl overgang naar mini-jack)

314,05 € 380,00 €

VEILIGHEID

#CoronaProof

Hygiëne
K&M 80315 Alcohol 
Dispenser Stand XL

Professioneel statief met fleshouder voor dispenser (max 120x65x120mm), 
borgbeugel & opvangbakje (statief hoogte: 102cm, witte kleur, gewicht: 4kg) - 
excl. alcoholgel/handzeep

6,20 € 7,50 €

Soap Dispenser Aanraakvrije zeepdispenser voor de K&M dispenser stand 3,72 € 4,50 €
Alcogel 1L Desinfecterende handgel > 70 % alcohol  - vulling voor soap dispensers P.O.A. P.O.A.

Alcogel 100ml Desinfecterende handgel > 70 % alcohol - individuele kleine verpakkingen P.O.A. P.O.A.

Dermatologische 
Handzeep

1 liter verpakking 8,26 € 10,00 €

Alcohol Drained Surface 
Pads

Ontsmettingsdoekjes Multi Surface - 48 Stuks P.O.A. P.O.A.

Alcohol Surface Spray
Desinfectant Cleaner (aerosol) - no water, perfect desinfection (ideaal voor 
elektronische apparatuur)

13,22 € 16,00 €

Oppervlakte 
Reinigingsspray 1L

Desinfecterende spray op basis van alcohol (voor oppervlakken die 
aanraakgevoelig zijn)

20,66 € 25,00 €

Mondmaskers voor 
éénmalig gebruik

Chirurgisch mondmasker, 3-lagig, 50 stuks P.O.A. P.O.A.

Signalisatie

Neon UV/blacklight tape 
19mm

Oplichtende tape voor UV labeltoepassingen. Acryl & natuurlijke rubber coating 
. Makkelijk te verwijderen. Lichtgewicht. Degelijke kleefkracht. Lengte: 25m. 
Breedte: 19mm. Bevestigingskracht op staal: 7 N/25 mm, treksterkte: 155 N/25 
mm. Verkrijgbaar in roze, geel, groen, of oranje - per stuk

8,26 € 10,00 €

Neon UV/blacklight tape 
50mm

Oplichtende tape voor UV labeltoepassingen. Acryl & natuurlijke rubber coating 
. Makkelijk te verwijderen. Lichtgewicht. Degelijke kleefkracht. Lengte: 25m. 
Breedte: 50mm. Bevestigingskracht op staal: 7 N/25 mm, treksterkte: 155 N/25 
mm. Verkrijgbaar in roze, geel, groen, of oranje - per stuk

12,40 € 15,00 €

Social Distancing
GUIL PST-11 barrier system

Afzetpaaltje in roestvrij staal met rood lint (binnen/buiten) - voor afbakenen 
wachtrijen, danszone's, enz - per stuk

7,44 € 9,00 €

Preventie
Non-contact Infrared 
Thermometer

Contactloze thermometer (3-5cm van het voorhoofd, geeft aan wanneer 
iemand >37,3°C koorts heeft), werkt op 2 AA batterijen (niet bijgeleverd)

4,96 € 6,00 €

Koolstofdioxide Detector
Eenvoudige CO2 Ppm Meter - tester van luchtkwaliteit (verluchting) 
TVOC, HCHO, CO2, milieu, AQI - werkt op interne lithium batterij

4,96 € 6,00 €

Communicatie
Motorola Talkabout T82 
Extreme Twin Pack

2 stevige Walkie Talkies, (4 tot 10km bereik), 16 kanalen / 121 subkanalen, 
ruisonderdrukking, Vox-functie, stof- & waterdicht, opladen: 4u / gebruik 16u

10,33 € 12,50 €
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SPECIAL PARTY EFFECTS HUREN
PartyDJ is lokaal verdeler van XPE FX. De special effects en toebehoren worden wekelijks 1x aangeleverd. Om dit logistiek haalbaar 

te houden, kan je tot dinsdagmiddag bestellen voor het daarop volgende weekend.

Verbruiksgoederen kunnen niet zonder bijkomende huur besteld worden.

Confetti Machines & Streamers

Confetti & Streamer Hardware
MagicFX® Electric Power Shot (basissysteem, stroomkabel incl), bereik max 
8m-10m, electric shooters & controller apart te bestellen

24,79 € 30,00 €

MagicFX® Effecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle Power Shots 
simultaan)

15,29 € 18,50 €

MagicFX® Effecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 Power Shots apart 
bedienen)

20,66 € 25,00 €

MagicFX® Red Button (rode drukknop) - Kick off button (rode lanceerknop) - 1-
kanaals activator voor special effects

12,40 € 15,00 €

MagicFX® Red Button op truss pilaar 1,5m - Truss zuil 1,5m met kick off button 
(rode lanceer knop op voet) - 1-kanaals activator voor special effects

20,66 € 25,00 €

MagicFX® 4-Shot Base Wireless (basissysteem voor 4 shooters, stroomkabel 
incl), bereik max 8m-10m, electric shooters & afstandsbediening Remote 4 of 
Remote 8 apart te bestellen

66,12 € 80,00 €

MagicFX® Stadium Blower - Krachtige confetti blazer, 120kg, 1400 watt, max. 
bereik: 15 meter (exclusief bulk confetti & DMX controller)

247,93 € 300,00 €

LED Confetti Fountain DMX (12 x LED 1 W + krachtige blazer), bereik max. 
8m-10m, confetti & SDC-6 DMX sturing apart te bestellen

41,32 € 50,00 €

MagicFX® Swirlfan XL (geschikt voor toneel, uiterst stille motor, aan truss 
structuur te bevestigen) - LM-400/DIM-1x10 dimpack optioneel, zie licht 
controllers (om snelheid - en dus output - te controleren) - verspreidingsstraal: 
max. 4m-5m - max. capaciteit (voor hervulling) +/- 3kg confetti (confetti apart 
te bestellen)

78,51 € 95,00 €

CO2 Big Blaster - ex CO2 & Confetti (max. output: 15 tot 20m, kan tot 15kg 
confetti/minuut wegblazen), confetti/streamers apart te bestellen

111,57 € 135,00 €

MagicFX® Confetti Gun: oplaadbaar confetti geweer, kan drie electric shooters 
afvuren (niet inbegrepen)

57,85 € 70,00 €

CO2 cilinder B27 "YSFA - top kwaliteit" (+/- 60 sec) - gewicht: +/- 50 kg - 120cm 74,38 € 90,00 €
CO2 cilinder B50 "YSFA - top kwaliteit" (+/- 90 sec) - gewicht: +/- 85kg - 160cm 99,17 € 120,00 €
MagicFX® Confetti Stadium Shot II (werkt op perslucht, tankinhoud 36 liter, tot 
8 bar), excl. confetti / streamers & compressor (output: 20m tot wel 50m, 
afhankelijk van de omgeving en de keuze confetti/streamers). MagicFX® caps 
& cores apart te bestellen.

173,55 € 210,00 €

Compressor 8 bar (voor MagicFX® Stadion Shot II) 37,19 € 45,00 €
MagicFX® Confetti Stadium Shot III (werkt op perslucht, tankinhoud 36 liter, tot 
8 bar), ingebouwde compressor, excl. confetti & streamers (output: 20m tot wel 
50m, afhankelijk van de omgeving en de keuze confetti/streamers). MagicFX® 
caps & cores apart te bestellen.

227,27 € 275,00 €

MagicFX® 25 Caps + 25 Cores for Stadium Shot II & III 24,79 € 30,00 €

Confetti & Streamer Consumables

electric confetti 80cm
MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall paper confetti (output: tot 12m) in 
volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen, donkergroen, 
lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

9,09 € 11,00 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall metallic confetti (output:tot 12m) in 
volgende kleuren: zilver of goud

10,74 € 13,00 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall paper confetti (output:tot 12m): rode 
hartjes

10,74 € 13,00 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm Snow Flakes paper "crushed ice" 
sneeuwvlokken effect  (output:tot 10m)

10,33 € 12,50 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall mixed confetti (output: tot 12m) in 
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van 
de verlichting

9,92 € 12,00 €
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MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall UV paper confetti (output: tot 12m) in 
volgende kleuren:,roze, oranje, geel, of licht groen

11,16 € 13,50 €

electric streamers 80cm
MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall paper streamers 8m (output: tot 
20m) in volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen, 
donkergroen, lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

10,74 € 13,00 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall metallic streamers 6m (output: tot 
20m) in volgende kleuren: zilver of goud

12,81 € 15,50 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall mixed streamers (output: tot 20m) in 
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van 
de verlichting

11,57 € 14,00 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall UV paper streamers (output: tot 
20m) in volgende kleuren:,roze, oranje, geel, of licht groen

11,98 € 14,50 €

electric shooters 50cm
MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall paper confetti (output: tot 6m) in 
volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen, donkergroen, 
lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

7,02 € 8,50 €

MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall paper confetti (output: tot 6m): rode 
hartjes

8,26 € 10,00 €

MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall mixed confetti (output: tot 6m) in 
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van 
de verlichting

7,85 € 9,50 €

MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall metallic confetti (output: tot 6m) in 
volgende kleuren: zilver of goud

8,26 € 10,00 €

electric streamers 50cm
MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall paper streamers (output: tot 12m) in 
volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen, donkergroen, 
lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

8,26 € 10,00 €

MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall mixed streamers (output:tot 12m) in 
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van 
de verlichting

8,68 € 10,50 €

MagicFX® Electric Shooter 50cm slowfall metallic streamers (output: tor 12m) 
in volgende kleuren: zilver of goud

9,09 € 11,00 €

handheld confetti 80cm
MagicFX® 80cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 12m) in 
volgende kleuren: rood, oranje, geel, licht groen, donker groen, licht blauw, 
donker blauw, magenta, roze, wit, zwart of multicolor

8,26 € 10,00 €

MagicFX® 80cm Handshooter confetti slowfall (output: tot 12m) in mixed wit 
(paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van de 
verlichting

9,50 € 11,50 €

MagicFX® 80cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 12m): rode 
hartjes

9,50 € 11,50 €

MagicFX® 80cm Handshooter Snow Flakes paper "crushed ice" 
sneeuwvlokken effect  (output: tot 10m)

9,50 € 11,50 €

MagicFX® 80cm Handshooter confetti slowfall metallic (output: tot 12m) in 
volgende kleuren: zilver of goud

10,33 € 12,50 €

MagicFX® 80cm Handshooter slowfall UV paper confetti (output: tot 12m) in 
volgende kleuren:,roze, oranje, geel, of licht groen

11,16 € 13,50 €

handheld streamers 80cm
MagicFX® 80cm Handshooter slowfall paper streamers 8m (output: tot 20m) in 
multicolor

9,50 € 11,50 €

MagicFX® 80cm Handshooter slowfall streamers 8m (output: tot 20m) in mixed 
wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van de 
verlichting

10,74 € 13,00 €

MagicFX® 80cm Handshooter slowfall UV paper streamers (output: tot 20m) in 
volgende kleuren:,roze, oranje, geel, of licht groen

11,16 € 13,50 €

MagicFX® 80cm Handshooter slowfall metallic streamers (output: tot 20m) in 
volgende kleuren: zilver of goud

11,57 € 14,00 €

handheld confetti 50cm
MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 6m) in 
volgende kleuren: lichtblauw, rood, wit, geel, lichtgroen, multicolor, oranje of 
roze

6,20 € 7,50 €

MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall (output: tot 6m) in mixed wit 
(paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van de 
verlichting

7,02 € 8,50 €

MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 6m): rode 
hartjes

7,02 € 8,50 €

MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall metallic (output: tot 6m) in 
volgende kleuren: blauw, rood, roze, groen, zilver, goud of multicolor

7,02 € 8,50 €

handheld streamers 50cm
MagicFX® 50cm Handshooter slowfall paper streamers (output: tot 12m) in 
volgende kleuren: rood, oranje, geel, licht groen, donker groen, licht blauw, 
donker blauw, magenta, roze, wit, zwart of multicolour

7,02 € 8,50 €

MagicFX® 50cm Handshooter slowfall streamers (output: tot 12m) in mixed wit 
(paper) + silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van de 
verlichting

7,85 € 9,50 €
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MagicFX® 50cm Handshooter slowfall streamers metallic (output: tot 12m) in 
volgende kleuren: zilver of goud

8,26 € 10,00 €

confetti in bulk zakjes
MagicFX® Slowfall paper confetti (55mm x 17mm) 1 kg, keuze uit volgende 
kleuren: rood, oranje, geel, licht groen, donker groen, licht blauw, donker blauw, 
paars, roze, wit, zwart, grijs, bruin of multicolor

13,22 € 16,00 €

MagicFX® Slowfall mixed confetti (55mm x 17mm) 1 kg, in mixed wit (paper) + 
silver (metallic) => zeer mooi effect, neemt de kleur aan van de verlichting

18,18 € 22,00 €

MagicFX® Hearts slowfall paper confetti Ø 55 mm (hartjes in papier) - 1 kg 
(brandvrij) - verkrijgbaar in wit, roze of rood

20,25 € 24,50 €

MagicFX® Rose Petals slowfall paper confetti Ø 55 mm (rozenblaadjes in 
papier) - 1 kg (brandvrij) - verkrijgbaar in wit, roze of rood

20,25 € 24,50 €

MagicFX® Snowflakes Paper Bulk 0,5kg - Paper Snowflakes (realistisch!) - 500 
g (brandvrij, kleurvast) - voor gebruik i.s.m. de CO2 Big Blaster of de Swirlfan

20,66 € 25,00 €

MagicFX® Snow White Paper Confetti 10mm x 10mm - Confetti sneeuweffect 
met kleine, witte, papier snippers 10mm - 1kg (brandvrij)

20,25 € 24,50 €

MagicFX® Slowfall metallic confetti (55mm x 17mm) 1 kg, keuze uit volgende 
kleuren: zilver of goud

19,01 € 23,00 €

MagicFX® Slowfall UV Fluo confetti (55mm x 17mm) 1 kg - keuze uit volgende 
kleuren: roze, geel, oranje of licht groen

24,79 € 30,00 €

andere variantes (bulk)

twister confetti (10cm x 0,5cm) • pixie dust metallic confetti 6mm • powderfetti 
6mm (regular of fluo) • metallic confetti squares (17mm x 17mm) • paper & 
metallic confetti rounds (Ø 55 mm) • paper & metallic confetti stars (Ø 55 mm) • 
paper & metallic confetti flowers (Ø 55 mm) • paper & metallic confetti 
butterflies (Ø 55 mm) • paper confetti leaves (100mm x 120mm)

Prijzen op aanvraag. Min. afname = 5 kg (speciale bestelling)

T-shirt Gun
Bleacher Reacher Pro T-shirt gun, incl. 2 CO2 vullingen (goed voor 2 x 20 à 30 
shots). Bereik 3 tot 90 meter.

202,48 € 245,00 €

Vuureffecten
Fire Jet (excl controller, aerosol vullingen niet inbegrepen), bereik max 4m-5m 
(veiligheidshoogte: 6m-7m)

45,45 € 55,00 €

Aerosol vulling voor Firejet voor +/- 60 shots "normaal" vuur effect 16,53 € 20,00 €
Aerosol vulling voor Firejet voor +/- 60 shots: beschikbaar in kleuren blauw, 
rood, geel, paars & groen

20,66 € 25,00 €

MagicFX® Effecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle Fire Jets simultaan) 15,29 € 18,50 €
MagicFX® Effecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 Fire Jets apart bedienen) 20,66 € 25,00 €
MagicFX® Red Button (rode drukknop) - Kick off button (rode lanceerknop) - 1-
kanaals activator voor special effects

12,40 € 15,00 €

MagicFX® Red Button op truss pilaar 1,5m - Truss zuil 1,5m met kick off button 
(rode lanceer knop op voet) - 1-kanaals activator voor special effects

20,66 € 25,00 €

Propane Fire Bowl: vuurschaal, werkt op normale propaangas (niet bijgeleverd), 
verkrijgbaar in ø 61cm of ø 71cm, regelbare vlam van 20cm tot 1,5m, aan te 
sturen via DMX

86,78 € 105,00 €

Virtual Flame 1,5 m met RGB LEDs - Silk flame vlameffect met doek, uitgelicht 
met RGB LED strips - werkt stand alone of via DMX aansturing (stand alone of 
via DMX aansturing) - prijs per stuk

16,53 € 20,00 €

 Spark Effects • Indoor Fireworks Pyro Simulator
Vuurfontein simulator. Dit is geen vuurwerk, maar werkt op basis van granulaat (zirconium/titanium) die de gensters laat omhoog 

schieten, onschadelijk en veilig, laat geen residu achter, kan aangestuurd worden via DMX of controller (apart bij te bestellen) 

Showven Mini Sparkular BT-06. Vuurwerksimulator 300W, DMX aanstuurbaar, 
100% brandveilig, tot 3 min. effect, max. duurtijd per effect: 90 sec, max. hoogte 
2,0 tot 3.0 m, verbruik poeder niet inbegrepen 
HC8200M-M 45 g Medium Granulaat: 0,5 à 2m (3 min) 
HC8200M-L 50 g Large Granulaat: 1,5 tot 3 m (3 min)

61,98 € 75,00 €

HC8200M-M/L 50 g Medium/Large Titanium Granules: Granulaat mengsel 
voor Sparkular, bestaande uit 80% Zirconium & 20% Titanium: poeder voor de 
Sparkular Effects - geschikt voor BT06 Sparkular Mini

16,53 € 20,00 €

Afstandsbediening YK02 voor de Mini Sparkular 4,13 € 5,00 €
Showven Sparkular BT-01. Vuurwerksimulator 400W, DMX aanstuurbaar, 100% 
brandveilig, tot 12 min. effect, max. duurtijd per effect: 90 sec, max. hoogte 2 tot 
3 m, verbruik poeder niet inbegrepen 
HC8200-M 200 g Medium Granulaat: 1 à 3m (12 min) 
HC8200-L 200 g Large Granulaat: tot 5m (12 min)

115,70 € 140,00 €
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Showven Sparkular Fall BT-04. Vuur waterval simulator 400W, DMX 
aanstuurbaar, 100% brandveilig, max. duurtijd per effect: 90 sec, max. valhoogte 
2 tot 7 m, verbruik poeder niet inbegrepen 
HC8200M-M 200 g Medium Granulaat: 2 à 3m (14 min) 
HC8200M-L 200 g Large Granulaat: 3 à 4m (12 min) 
HC8200M-L-1 200 g Large I Granulaat: 4 à 5m (10 min) 
HC8200M-L-2 200 g Large II Granulaat: 5 à 7m (8 min)

123,97 € 150,00 €

Showven Sparkular Jet. Vuurwerk flash effect simulator 350W, ingebouwde 
compressor, DMX aanstuurbaar, 100% brandveilig, max. hoogte tot 10 m, 
verbruik poeder niet inbegrepen 
Verbruik: 15gr per shot 
3 x HC8200-M 200 g Medium Granulaat (600 gr totaal): 5 à 8m (40 shots) 
3 x HC8200-L 200 g Large Granulaat (600 gr totaal): 7 à 10m (40 shots)

198,35 € 240,00 €

Showven Sparkular Triple BT-51. Vuurwerksimulator 3-weg 1500W, DMX 
aanstuurbaar, 100% brandveilig, max. duurtijd per effect: 90 sec, max. hoogte 2 
tot 5 m, verbruik poeder niet inbegrepen 
(3 zakjes nodig!) 
HC8200-M 200 g Medium Granulaat: 2 à 4m (12 min) 
HC8200-L 200 g Large Granulaat: 2 à 5m (12 min)

206,61 € 250,00 €

Showven Sparkular Cyclone BT-61. Mega vuurwerk simulator 1700W, DMX 
aanstuurbaar, 100% brandveilig, spat waterdicht, max. duurtijd per effect: 90 
sec, max. 6 tot 10 m, verbruik poeder niet inbegrepen 
(3 zakjes nodig!) 
3 x HC8200-L 200 g Large Granulaat (600 g totaal): 6 à 7m (10 min) 
3 x HC8200-L-1 200 g Large I Granulaat (600 g totaal): 7 à 8m (10 min) 
3 x HC8200-L-2 200 g Large II Granulaat (600 g totaal): 8 à 9m (10 min) 
3 x HC8200-L-3 200 g Large III Granulaat (600 g totaal): 9 à 10m (10 min)

227,27 € 275,00 €

HC8200-M/L/L-1/L2/L3 200 g Medium / Large / Large-I / Large-II /Large-III 
Titanium Granules: Granulaat mengsel, bestaande uit 80% Zirconium & 20% 
Titanium: poeder voor de Sparkular effects- geschikt voor BT01, BT04, BT51, 
BT61 & Jet

49,59 € 60,00 €

Sparkular ZK6200 Host Controller: bedieningscase voor de Sparkular (kan tot 
18 toestellen aansturen, 6 modes, ingebouwde programma's)

111,57 € 135,00 €

MagicFX® SparXtar Spark Fountain. Vuurfontein simulator 350W, flash optie, 
titlbaar tot 45°, DMX aanstuurbaar, 100% brandveilig, tot 10 min. effect, max. 
hoogte 2 tot 5 m, verbruik poeder niet inbegrepen 
2 x Sparxtar powder 100 g (totaal 200 gr): 2 à 5m hoogte (10 min effect)

136,36 € 165,00 €

MagicFX® SparXtar Powder (100 g). Granulaat mengsel, bestaande uit 80% 
Zirconium & 20% Titanium: poeder voor de Sparxtar

37,19 € 45,00 €

CO2 Jets
MagicFX® CO2 jet "heavy noise" - ex CO2 & controller, incl CO2 slang & kabels 
(output: 8m-10m)

61,98 € 75,00 €

BIG CO2 Jet Duo  - ex CO2 & controller, incl CO2 slang & kabels (output: 
10m-15m) - opgelet: heeft 2 CO2-bottles nodig als voeding

103,31 € 125,00 €

MagicFX® CO2 Gun  - ex CO2, incl CO2 slang (output: 6m-8m) 33,06 € 40,00 €
CO2 cilinder B27 "YSFA - top kwaliteit" (+/- 60 sec) - gewicht: +/- 50 kg - 120cm 74,38 € 90,00 €
CO2 cilinder B50 "YSFA - top kwaliteit" (+/- 90 sec) - gewicht: +/- 85kg - 160cm 99,17 € 120,00 €
MagicFX® Effecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle CO2 jets simultaan) 15,29 € 18,50 €
MagicFX® Effecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 CO2-jets apart bedienen) 20,66 € 25,00 €
MagicFX® Red Button (rode drukknop) - Kick off button (rode lanceerknop) - 1-
kanaals activator voor special effects

12,40 € 15,00 €

MagicFX® Red Button op truss pilaar 1,5m - Truss zuil 1,5m met kick off button 
(rode lanceer knop op voet) - 1-kanaals activator voor special effects

20,66 € 25,00 €

Geisers - Omhoog Gerichte Rookmachines (CO2-achtig Effect)
Chauvet Geyser P6 (excl. vloeistof): creëert verticale rookpluim tot 3m, 
uitgelicht door ingebouwde RGBA+UV (6x 7W) LED's voor spectaculair effect 
(excl. vloeistof)

45,45 € 55,00 €

Chauvet® QDF-5 Quick Dissipating Fluid 5 litervoor geyser gebruik: bootst CO2 
simulatie na, rook verdwijnt snel (waterbasis, ongevaarlijk, geurloos)

20,66 € 25,00 €

Low Fogger
LeMaitre® Pea Souper: klassieke Low Ice Fogger 2400 W met spierwitte rook 
die altijd laag blijft vooraleer te verdwijnen (excl CO2 schilfers "droogijs"), 
manueel te bedienen, geschikt voor oppervlakken tot 125 m2 

49,59 € 60,00 €
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Chauvet Nimbus Droogijs Machine: Low Ice Fogger - excl CO2 schilfers/
droogijs - werkt op warm water (verbruik: ong. 5kg droogijs voor 6 minuten lage 
rook)

49,59 € 60,00 €

Chauvet Nimbus Cart: Handig transportkarretje t.b.v. de Chauvet Nimbus Low 
Fogger (gevuld weegt de Nimbus ongeveer 35 kg!)

8,26 € 10,00 €

Antari ICE-101 (excl droogijs CO2 schilfers of ijsblokjes, excl speciale 
rookvloeistof) met afstandsbediening (timer, continu & on/off), ook DMX 
aanstuurbaar, max. output: 285 m³/minuut, geschikt voor oppervlakken tot 200 
m2, verbruik Antari FLR: 1,5 liter/uur

33,06 € 40,00 €

Chauvet® Cumulus low fog machine  (gekoeld door ultrasone agitator dus 
geen droogijs nodig, exclusief LLF speciale rookvloeistof &. gedestilleerd 
water), bediening via display (timer, continu & on/off), ook DMX aanstuurbaar, 
max. output: 285 m³/minuut, geschikt voor oppervlakken tot 200 m2, verbruikt 
max. 4,8 liter/uur Chauvet LLF vloeistof + max. 50 liter/uur gedestilleerd water

61,98 € 75,00 €

Antari DNG-200 XL pro low fog generator (beschikt over interne koeling dus 
geen droogijs nodig, excl speciale rookvloeistof), bediening via display (timer, 
continu & on/off), ook DMX aanstuurbaar, max. output: 1130 m³/minuut, 
geschikt voor oppervlakken 150 tot wel 800 m2, verbruikt max. 6 liter/uur 
Antari FLL vloeistof 

227,27 € 275,00 €

10kg droogijs CO2 schilfers (verpakt in isomobox, waarborg!): goed voor 6 à 10 
min. rook (Pea Souper), kan tot 6u rook koelen (Ice-101)

45,45 € 55,00 €

Vervangwaarde isomobox voor CO2 pellets (max inhoud 10 kg) 16,53 € 20,00 €
Vervangwaarde isomobox voor CO2 pellets (max inhoud 10 kg) 24,79 € 30,00 €
Premium light fog vloeistof Antari FLR - 5L (voor ICE-101) 41,32 € 50,00 €
Chauvet® LLF Ground Hugging Fog 5 liter (voor Cumulus) 24,79 € 30,00 €
Destilled Water (gedestilleerd water) - 5L (voor Cumulus) 2,07 € 2,50 €
Antari FLL-5 low fog effects fluid (voor DNG200) 41,32 € 50,00 €

Sneeuweffecten
Snow machine SW-250, met draadloze afstandsbediening, excl. vloeistof 
(output: 8m-10m, max. verbruik 8-10l/uur, geeft 2x meer sneeuw dan de S-200)

53,72 € 65,00 €

MagicFX® Snow Pro vloeistof Ready To Use - 5 L 13,22 € 16,00 €
Antari S-500 sneeuwmachine, manuele of DMX bediening (output: tot 10m, 
max. verbruik 24l per uur), excl. vloeistof, optionele PM-1 pan motor niet 
inbegrepen

115,70 € 140,00 €

Antari PM-1: pan motor voor de S-500 (horizontale spreiding 180°, tot 4x betere 
spreiding dan zonder deze motor)

20,66 € 25,00 €

Vervangwaarde lege bidon S-500 (reserve bidon) 28,93 € 35,00 €

Antari SL-5AN premium fijne sneeuwvloeistof - ready to use - 5 L - speciaal 
voor de S-500 (topkwaliteit, laat weinig residu achter)

26,45 € 32,00 €

Antari SL-5H fijne sneeuwvloeistof (super dry snow) - ready to use - 5 L - 
speciaal voor de S-500, droogt snel op, laat geen residu achter

22,31 € 27,00 €

Antari SL-5C Antivries Sneeuwvloeistof (Anti Freeze Snow Fluid) - Ready to use 
- 5 L (geurloos, laat weinig residu achter) - gebruik tot -10° C

33,06 € 40,00 €

MBN SC-470 Mega Snow Cannon, manuele bediening (output: tot 20m, max. 
verbruik 60 tot 100 liter per uur, bevestiging aan truss of op mobiele frame)

165,29 € 200,00 €

MBN mobiel statief voor SC-470 33,06 € 40,00 €

Sneeuwconcentraat 5 L MagicFX® (5 liter concentraat toevoegen aan 60 liter 
water, tank & water door klant te voorzien) => ideaal voor gebruik met de MBN 
SC-470

33,06 € 40,00 €

Sneeuwconcentraat 20 L MagicFX® (1000 liter citerne: 920 liter water + 80 liter 
concentraat, tank & water door klant te voorzien) => ideaal voor gebruik met de 
MBN SC-470

119,83 € 145,00 €

CO2 Big Blaster - ex CO2 & paper confetti sneeuweffect 10mm x 10mm (output: 
tot 20m)

111,57 € 135,00 €

CO2 cilinder B27 "YSFA - top kwaliteit" (+/- 60 sec) - gewicht: +/- 50 kg - 120cm 74,38 € 90,00 €
CO2 cilinder B50 "YSFA - top kwaliteit" (+/- 90 sec) - gewicht: +/- 85kg - 160cm 99,17 € 120,00 €
MagicFX® Swirlfan (geschikt voor toneel, uiterst stille motor, aan truss 
structuur te bevestigen) - LM-400/DIM-1x10 dimpack optioneel, zie licht 
controllers (om snelheid - en dus output - te controleren) - verspreidingsstraal: 
max. 4m-5m - max. capaciteit (voor hervulling) +/- 3kg confetti (confetti apart 
te bestellen)

78,51 € 95,00 €

MagicFX® Snowflakes Paper Bulk 0,5kg - Paper Snowflakes (realistisch!) - 500 
g (brandvrij, kleurvast) - voor gebruik i.s.m. de CO2 Big Blaster of de Swirlfan

20,66 € 25,00 €

MagicFX® Snow White Paper Confetti 10mm x 10mm - Confetti sneeuweffect 
met kleine, witte, papier snippers 10mm - 1kg (brandvrij)

20,25 € 24,50 €
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MagicFX® 80cm Handshooter Snow Flakes paper "crushed ice" 
sneeuwvlokken effect  (output: tot 10m)

9,50 € 11,50 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm Snow Flakes paper "crushed ice" 
sneeuwvlokken effect  (output: tot 10m)

10,33 € 12,50 €

Schuimmachines
MBN Junior Foam Machine (kleine schuimgenerator, om in truss te hangen) - 
produceert schuim tot 40 m³ / min (gemiddeld verbruik: 1 bidon/avond) - 
ideaal voor beperkte productpresentaties & video opnames - excl. truss 
constructie & water citerne

148,76 € 180,00 €

Big Foam Machine (schuimdouche, om in truss te hangen) - produceert schuim 
tot 90 m³ / min (gemiddeld verbruik: 1 bidon/avond) - ideaal voor 
schuimfeesten tot 150 man - excl. truss constructie & water citerne 1000 liter

157,02 € 190,00 €

MBN F-300 Foam Machine (schuimdouche, om in truss te hangen) - 
produceert schuim tot 120 m³ / min (gemiddeld verbruik: 2 bidons/avond) - 
ideaal voor schuimfeesten tot 250 man - excl. truss constructie & water citerne 
1000 liter

173,55 € 210,00 €

MBN FC-500 Foam Cannon - schuimkanon (om in truss te hangen) - bereik: tot 
wel 8m - produceert schuim tot 100 m³ / minuut (gemiddeld verbruik: 2 à 3 
bidons/avond) - ideaal voor schuimfeesten tot 250 man - incl. pomp & 
leidingen, excl. truss constructie & water citerne 1000 liter

210,74 € 255,00 €

MBN mobiel statief voor FC-500 33,06 € 40,00 €

MBN F-630 Foam Machine (schuimdouche, om in truss te hangen) - 
produceert schuim tot 250 m³ / min (gemiddeld verbruik: 4 à 6 bidons/avond) 
- ideaal voor schuimfeesten tot 400 man - excl. truss constructie & water 
citerne 1000 liter

272,73 € 330,00 €

Schuimconcentraat 5 L MagicFX® (5 liter concentraat toevoegen aan 200 liter 
water, tank & water door klant te voorzien)

33,06 € 40,00 €

Schuimconcentraat 20 L MagicFX® (1000 liter citerne: 800 liter water + 20 liter 
concentraat, tank & water door klant te voorzien)

119,83 € 145,00 €

Bubble Effecten
Le Maitre Bubble Master 2000 (8000 bubbles/min), output tot 12m - verbruik: 
max. 5 liter/uur (bij continu gebruik)

49,59 € 60,00 €

MagicFX® Bubble Monster (8000 bubbles/min), output tot 10m - verbruik: 
max. 5 liter/uur (bij continu gebruik)

41,32 € 50,00 €

Bubble Blast bubble machine (5000 bubbles/min), output tot 6m  - verbruik: 
max. 2 liter/uur (bij continu gebruik)

28,93 € 35,00 €

MagicFX® Smokebubble Blaster (6000 bubbles/min), output tot 10m, kan met 
rook gevulde bubbles produceren voor maximaal effect - verbruik: pro 
bubbelvloeistof max. 10 liter/uur (bij continu gebruik), speciale rookvloeistof 
max. 0,25 liter/uur (bij continu gebruik)

276,86 € 335,00 €

MagicFX® Pro Bubble Fluid - Ready To Use ( 5 l ) - geurloos, op waterbasis, 
uitstekend rendement met sterke, grote bellen - ideaal voor fuiven en events

30,17 € 36,50 €

MagicFX® Pro Smoke Fluid for Smokebubble - Ready To Use ( 5 l ) - geurloos, 
op waterbasis, speciale rookvloeistof voor de Smokebubble Blaster

100,00 € 121,00 €

Chauvet Hurricane Bubble 
Haze X2 Q6

Bellenlaasmachine met rook en RGB+UV verlichting, Verbruik: Bubble fluid: 1,25 
L/h, Smoke fluid: 3,50 L/h

132,23 € 160,00 €

Haze vloeistof voor Chauvet Bubble Hazer 5L 49,59 € 60,00 €

Bubble Blast bubble machine (5000 bubbles/min), output tot 6m  - verbruik: 
max. 2 liter/uur (bij continu gebruik)

28,93 € 35,00 €

JB Systems Bubble Liquid - Ready To Use ( 5 l ) - geurloos, hypo allergeen, 
normaal rendement met groot aantal bellen - ideaal voor kleinere feesten

16,12 € 19,50 €

Bubble Vloeistof UV - Ready To Use ( 5 l ) - op waterbasis, normaal rendement, 
groot aantal bellen, licht op bij blacklight verlichting

28,93 € 35,00 €

Kabuki - Power Drop
MagicFX® Power Drop full set (10 stuks): valdoek systeem voor het laten vallen 
van gordijnen, netten met ballonnen e.d. (aansturing 230v on/off switch of DMX 
Switch-pack, niet inbegrepen)

202,48 € 245,00 €

MagicFX® Power Drop Unit (1 stuk): valdoek systeem voor het laten vallen van 
gordijnen, netten met ballonnen e.d. (aansturing 230v on/off switch of DMX 
Switch-pack, niet inbegrepen)

22,73 € 27,50 €

MagicFX® Effecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle power drops 
simultaan)

15,29 € 18,50 €
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MagicFX® Effecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 power drops apart 
bedienen)

20,66 € 25,00 €

MagicFX® Red Button (rode drukknop) - Kick off button (rode lanceerknop) - 1-
kanaals activator voor special effects

9,92 € 12,00 €

MagicFX® Red Button op truss pilaar 1,5m - Truss zuil 1,5m met kick off button 
(rode lanceer knop op voet) - 1-kanaals activator voor special effects

20,66 € 25,00 €

Professional BodyPaint
Neon UV gezicht & lichaam schmink set - 8 tubes van 13 ml in diverse kleuren 
(2 x rose, 2 x groen, 2 x oranje, 1 x geel, 1 x blauw)

11,57 € 14,00 €

Paint Glow UV Glitter Hair & Body Gel (10ml) - verkrijgbaar in groen, blauw, 
rood,lichtblauw, violet, zilver, goud, wit en lavender

2,48 € 3,00 €

Breaklights - Breeklichtjes - Glow sticks
Glow sticks 6" (15cm) 10 stuks, verkrijgbaar in roze, blauw, geel, groen, wit, rood, 
oranje of paars

4,96 € 6,00 €

Glow Armbanden 8" (20cm) 100 stuks, verkrijgbaar in roze, blauw, geel, groen, 
rood, oranje of multicolor

9,92 € 12,00 €

Glow sticks 10" (25cm) 10 stuks, verkrijgbaar in roze, blauw, geel, groen, wit, 
rood, oranje of paars

10,33 € 12,50 €

Glow halskettingen 22" (55cm) 50 stuks, verkrijgbaar in blauw geel, rood, groen 20,66 € 25,00 €

Glow Hart Bril (connectors): lege brilmontuur om langs weerszijden een glow 
armband in te steken - 25 stuks

8,26 € 10,00 €

Glow Bunny Ears (connectors): lege diadeem om langs weerszijden een glow 
armband in te steken (evt een 3de armband dwars) voor Mickey Mouse effect - 
50 stuks,

7,44 € 9,00 €

UV Neon Ballonnen (lichten op bij blacklight verlichting) -mix pakket in 4 
kleuren - 100 stuks

7,44 € 9,00 €

LED Foam Sticks
LED Foam Sticks 24 stuks, verkrijgbaar in blauw, groen, rood of multicolor, afm. 
4cm x 28cm, met on-off knop

28,93 € 35,00 €

KARAOKE HUREN

Karaoke set 1

Klant voorziet zelf tv's & klankversterking: karaoke speler, muziekspeler voor 
sfeer tussendoor (USB, bluetooth & koptelefoon aansluiting), audio/video 
mengtafel, HDMI video splitter, 2 microfoons op statieven (incl 2x5m 
microkabel), karaoke songs, songbooks, balpennen &  invulpapiertjes

157,02 € 190,00 €

Karaoke set 2

Set voor groepen <10 pers., klant sluit dit aan op eigen TV-scherm: karaoke 
speler, muziekspeler voor sfeer tussendoor (USB, bluetooth & koptelefoon 
aansluiting), audio/video mengtafel, HDMI video splitter, 2 microfoons op 
statieven (incl 2x5m microkabel), 1 actieve luidspreker op statief, karaoke 
songs, songbooks, balpennen & invulpapiertjes

185,95 € 225,00 €

Karaoke set 3

Set voor groepen <20 pers., klant voorziet zelf scherm(en) voor publiek: karaoke 
speler & audio/video mengtafel,, HDMI video splitter, flatscreen 22"/56cm LED 
TV monitor (zang) incl 5m HDMI kabel, 2 microfoons op statieven (incl 2x5m 
microkabel), 2 actieve luidsprekers op statieven, karaoke songs, songbooks, 
balpennen &  invulpapiertjes

206,61 € 250,00 €

Karaoke set 4

Set voor groepen 21-80 pers.: karaoke speler, muziekspeler voor sfeer 
tussendoor (USB, bluetooth & koptelefoon aansluiting), audio/video mengtafel,  
HDMI video splitter, flatscreen 22"/56cm LED TV monitor (zang) incl 5m HDMI 
kabel, flatscreen 40"/102cm LCD TV monitor (publiek) incl 10m HDMI kabel, 2 
microfoons op statieven (incl 2x5m microkabel), 2 actieve luidsprekers op 
statieven, karaoke songs, songbooks, balpennen &  invulpapiertjes

227,27 € 275,00 €

Karaoke set 5

Set voor groepen 60-150 pers.: karaoke spelermuziekspeler voor sfeer 
tussendoor (USB, bluetooth & koptelefoon aansluiting), audio/video mengtafel, 
HDMI video splitter, flatscreen 22"/56cm LED TV monitor (zang) incl 5m HDMI 
kabel, 2 flatscreens 46"/117cm LCD TV monitor (publiek) incl 2x10m HDMI 
kabel, 2 zangmicrofoons op statieven (incl 2x5m microkabel), 1 actieve 
zangmonitor, 2 actieve luidsprekers op statieven, karaoke songs, songbooks, 
balpennen & invulpapiertjes

326,45 € 395,00 €
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Karaoke set 6

Set voor groepen 121-200 pers.: karaoke speler, muziekspeler voor sfeer 
tussendoor (USB, bluetooth & koptelefoon aansluiting), audio/video mengtafel, 
HDMI video splitter, flatscreen 22"/56cm LED TV monitor (zang) incl 5m HDMI 
kabel, beamer met bijhorend groot scherm (publiek) incl 10m HDMI kabel, 2 
microfoons op statieven (incl 2x5m microkabel), 1 actieve zangmonitor, actieve 
geluidsset, karaoke songs, songbooks, balpennen &  invulpapiertjes

371,90 € 450,00 €

Songbook Replacement Vervangingskost Karaoke Songbook bij verlies of beschadiging 16,53 € 20,00 €

AUDIOVISUEEL

Flatscreen TV monitors

LED ⌀22"/ 56cm Flatscreen ⌀22"/56cm Philips Full HD LED TV (afm. scherm 510x300, aspect 
ratio: 16:9, inputs: 2 x HDMI, 1 x Scart, 1 x USB) - per stuk, excl statief

20,66 € 25,00 €

LED ⌀40"/ 102cm
Panasonic Full HD LED Smart TV in zwarte flightcase met afneembaar front 
(afm. scherm 902x515, aspect ratio: 16:9, contrast 2000:1/5000:1, kijkhoek 178°, 
inputs: 2x USB, 2xHDM) - per stuk, excl statief

41,32 € 50,00 €

LED ⌀42"/ 107cm 
(beurzen/presentaties)

NEC Full HD LED display monitor in zwarte flightcase met afneembaar front 
(afm. scherm 930x523, aspect ratio: 16:9, contrast 3000:1, kijkhoek 176°, inputs: 1 
x D-sub 15 pin; Component (RCA); Composite (RCA), 3 x HDMI) - per stuk, excl 
statief

49,59 € 60,00 €

2 x LED Smart TV ⌀46"/ 
117cm (beurzen/ 
presentaties) 

Toshiba Full HD LED Smart TV ⌀46"/ 117cm (lichtsterkte 400 cd/m2, afm. 
scherm 1020x570, aspect ratio: 16:9, contrast 1000000:1, kijkhoek 178°, inputs: 
Component Video, Composite, 4x HDMI, Scart, VGA (D-Sub), 1 x USB) - prijs per 
2 stuks (losse schermen in mobiele flightcase) met mounting brackets, excl 
statieven

119,83 € 145,00 €

2 x LED Flatscreen ⌀55"/ 
135cm (beurzen/ 
presentaties) 

Flatscreen ⌀55"/135cm Panasonic Full HD LED display monitor met hoge 
lichtsterkte 700 cd/m2 (afm. scherm 1248x718, aspect ratio: 16:9, contrast 
1300:1, kijkhoek 176°, inputs: VGA: Component (RCA); Composite (RCA), HDMI, 
DVI) - prijs per 2 stuks (losse schermen in mobiele flightcase) met mounting 
brackets, excl statieven - opgelet: wordt enkel door ons geplaatst, geen losse 
verhuur

198,35 € 240,00 €

LED Smart TV ⌀65"/165cm 
(beurzen/ presentaties) 

Panasonic 4K Pro UHD LED Smart TV (afm. scherm 1453x903, aspect ratio: 16:9, 
contrast 3700:1, lichtsterkte: 400 cd/m2, kijkhoek 178°, inputs: 4 x HDMI, 3 x 
USB, 1 x ethernet LAN) - per stuk (los scherm in mobiele flightcase) met 
mounting brackets, excl statief

128,10 € 155,00 €

TV statieven
K&M 21450 klein TV- 
monitorstatief

Aluminium TV-monitorstatief (lichtgewicht), max. 20kg belastbaar - Ø 35 mm - 
verstelbare hoogte tot 1,93m - voor 22" TV monitor

2,89 € 3,50 €

K&M 21300 wind-up TV- 
monitorstatief

Stalen TV-monitorstatief, max. 50kg belastbaar - Ø 36 mm - verstelbare hoogte 
tot 2,18m - voor 40" of 42" TV's in flightcase

4,96 € 6,00 €

K&M 26782 TV Screen 
Monitor Statiefset (voor 
⌀46" monitoren)

Stabiel TV-monitorstatief op ronde voet (gewicht 20 kg) - verstelbare hoogte 
1,10 m tot 1,65m -2 stuks, voor set van 2 65" TV monitor

24,79 € 30,00 €

Smart Metals statiefset op 
voet (voor ⌀55" monitoren)

Deelbaar statief voor flatscreens van max ⌀65", max 60kg belastbaar. 
Bestaande uit vloerplaat, 2 kolomdelen elk 96cm H, statiefkop & Vesa 
montageplaat - discrete optische afwerking - per 2 sets - opgelet: wordt enkel 
door ons geplaatst, geen losse verhuur

49,59 € 60,00 €

Audipack statiefset op 
voet (voor ⌀65" monitoren)

Deelbaar statief voor flatscreens van max ⌀65", max 60kg belastbaar. 
Bestaande uit vloerplaat, 2 kolomdelen elk 96cm H, statiefkop & Vesa 
montageplaat - discrete optische afwerking - prijs voor 1 set

24,79 € 30,00 €

Projectoren & beamers

Beamer Optoma HD-26 
(3200 AL) (beurzen/ 
groepen <60 personen)

DLP 3D projector Optoma HD26 (full HD 1920 x 1080, 16:9 beeld, 3200 Ansi 
Lumen, hoog contrast 25000:1, zoom 1,1x), inputs: HDMI x 2, USB (Type Mini B) x 
1 - outputs: Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 10W x 1 - te gebruiken in ruimtes 
met matige lichtinval - afstand tot 100 inch scherm: +/- 3,5m - ideaal te 
gebruiken in combi met de businesslite 80" of de tripod 100"

41,32 € 50,00 €
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Beamer Benq MH680 HD 
(3000 AL) (bedrijven/ 
groepen <80 personen)

DLP 3D projector Benq MH680 (full HD 1920 x 1080, 16:9 beeld, 3000 Ansi 
Lumen, contrast 10000:1, zoom 1,3x),  inputs: Computer in (D-sub 15pin VGA) x 2 
(gedeeld met D-sub 15pin), HDMI (v1.3) x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-
Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio L/R in (RCA) x 1, LAN 
(RJ45) x 1, USB (type A, geeft rechtstreeks bestanden vanop stick weer of 
maakt draadloos verbinding via dongle) x 1, USB (Type Mini B) x 1 - outputs: 
Monitor out (D-sub 15pin VGA) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 10W x 1 - te 
gebruiken in ruimtes met matige lichtinval - afstand tot 100 inch scherm: +/- 
2,9m - ideaal te gebruiken in combi met de businesslite 80" of de tripod 100"

49,59 € 60,00 €

Beamer Optoma HD31UST 
ultra short throw beamer 
(3400 AL) (bedrijven/ 
groepen <100 personen)

DLP projector short throw Optoma HD31UST (full HD 1920 x 1080, 16:9 beeld, 
3400 Ansi Lumen, contrast 28000:1, Throw ratio, 0.25:1), inputs: 2xHDMI-in, VGA-
in, composite video in, audio in (3.5mm), audio in (RCA), 2 x USB-A reader/
wireless – outputs: audio out (3.5mm), VGA-out, control (RJ45 and RS-232C), 
Speaker 16W x 1 – te gebruiken in ruimtes met matige tot normale lichtinval – 
afstand tot 100 inch scherm: +/- 50cm - ideaal te gebruiken in combi met de 
businesslite schermen (of op perfect vlakke muren)

53,72 € 65,00 €

Beamer Optoma 
W320USTi ultra short 
throw beamer (4000 AL) 
(bedrijven/ groepen <120 
personen)

DLP projector short throw Optoma W320USTi (WXGA 1280 x 800, 16:10 beeld, 
4000 Ansi Lumen, contrast 20000:1, Throw ratio, 0.27:1), inputs: 2x HDMI-in, 1x 
VGA-in, 1 x composite video in, audio in (3.5mm), audio in (RCA), – outputs: 
audio out (3.5mm), VGA-out, control (RS-232), Speaker 16W x 1 – te gebruiken in 
ruimtes met normale lichtinval – afstand tot 115 inch scherm: +/- 50cm - ideaal 
te gebruiken in combi met de businesslite schermen (of op perfect vlakke 
muren)

66,12 € 80,00 €

Beamer Acer P6500 HD 
(5000 AL) (beurzen/
groepen <150 personen)

DLP projector Acer P6500 (full HD 1920 x 1080, 16:9 beeld, 5000 Ansi Lumen, 
hoog contrast 20000:1, zoom 1,6x),  inputs: HDMI x 2, VGA x 2, Component x 1, 
Composite x 1, S-Video x 1, 3,5mm audio (mini jack), cinch L/R audio  x 1, USB 
type A x 1, RS232 x 1 - outputs: VGA x , 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 10W 
x 1 - te gebruiken in ruimtes met matige tot normale lichtinval - afstand tot 120 
inch scherm: +/- 4,5m - ideaal te gebruiken in combi met de fastfold 120"

90,91 € 110,00 €

Beamer Epson EB-2265U 
WUXGA (5500 AL) 
(beurzen/groepen <200 
personen)

3LCD projector Epson EB-2265U (WUXGA 1920 x 1200, 16:10 beeld, 5500 Ansi 
Lumen, hoog contrast 15000:1, zoom 1,6x),  inputs: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x 
VGA, 2x YUV, 1x Video RCA, 1x Stereo RCA, 2x 3.5 mm jack, 1x HDBaseT, 1x 
USB-A 2.0, 1x USB-B 2.0, 1x RJ-45, 1x RS-232C - outputs: 1x VGA, 1x Video RCA, 
1x Stereo RCA, 1x 3.5 mm jack Speaker 16W x 1 - te gebruiken in ruimtes met 
normale lichtinval - afstand tot 120 inch scherm: +/- 4,4m - ideaal te gebruiken 
in combi met de fastfold 120"

123,97 € 150,00 €

Beamer Optoma ProScene 
EH-615T HD (6200 AL) 
(beurzen/groepen <250 
personen)

DLP full HD 3D projector Optoma ProScene EH-615T (full HD 1920 x 1080, 16:9 
beeld, 6200 Ansi Lumen, contrast 10000:1, zoom 1,8x), inputs: 2xHDMI-in, 
DisplayPort, VGA-in, HDBaseT, composite in, S-Video in, Mic in (3.5mm), audio in 
(3.5mm), audio in (RCA) - outputs: audio out (3.5mm), 3D SYNC out, power, USB 
Type A (power), 12V trigger, control (RJ45 and RS-232C), Speaker 10W x 2 - te 
gebruiken in ruimtes met normale lichtinval - afstand tot 120 inch scherm: +/- 
4,2m - ideaal te gebruiken in combi met de fastfold 120", 150" & 165"

165,29 € 200,00 €

Epson EB-L730U laser 
beamer (7000 AL) 
(beurzen/groepen <300 
personen)

Full HD 3LCD laser projector Epson EB-L730U (1920 x 1200 WUXGA, 16:10 
beeld, 7000 Ansi Lumen, hoog contrast 2500000:1, zoom 1,6x),  inputs: 1x 
HDBaseT (RJ45), 2x HDMI 2.0, 2x VGA (D-SUB), 2x Audio in (3.5mm jack), 1x USB 
2.0 (type-A), 1x USB 2.0 (type-B) - outputs: 1x HDMI 2.0, 1x VGA (D-SUB) , 1x 
Audio out (3,5mm Mini Jack), 1 x Speaker 10W - te gebruiken in ruimtes met 
grote lichtinval - afstand tot 165 inch scherm: +/- 6,0m - ideaal te gebruiken in 
combi met de fastfold 120", 150" & 165"

247,93 € 300,00 €

Beamer stands & tables
Projecta Stand Master

Mobiele projectortafel Projecta Stand Master I : beamertafel met vaste hoogte + 
onderliggend schap voor de laptop. Op wieltjes.

10,33 € 12,50 €

K&M 12150 Beamer Stand
Mobiele projectortafel op driepikkel (400 x 290 mm) - max. 10 kg belastbaar - 
verstelbaar in hoogte 710-1210 mm

10,33 € 12,50 €

K&M beamer stand 
assembly

Projectortafel set, bestaande uit een K&M 21300 wind-up statief en een K&M 
26747 projector tray. Verstelbare hoogte tot 2,18m.

10,33 € 12,50 €

Projectieschermen

iVisions Businesslite ⌀80"/
203cm (4:3)

Projectiescherm ⌀80inch/203cm, 2 seconden pull-up systeem - totale afm.: 
1,65m x 2,02m, beeld (4:3): 1,60m x 1,20m (reflectiewaarde 1.1, kijkhoek 50°), 12kg 
- voor groepen tot 50 personen

20,66 € 25,00 €

iVisions Businesslite ⌀93"/
213cm (16:10)

Projectiescherm ⌀93inch/236cm, 2 seconden pull-up systeem - totale afm.: 
2,11m x 2,01m, beeld (16:10): 2,00m x 1,25m (reflectiewaarde 1.1, kijkhoek 50°), 
15kg - voor groepen tot 80 personen

24,79 € 30,00 €

Optoma Pull Up ⌀95" /
241cm (16:10)

Optoma DP-1095MWL projectiescherm ⌀95inch/241cm, 2 seconden pull-up 
systeem - totale afm.: 2,11m x 2,01m, beeld (16:10): 2,03m x 1,27m 
(reflectiewaarde 1.1, kijkhoek 50°), 7,5kg - voor groepen tot 80 personen

24,79 € 30,00 €
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iVisions Tripod ⌀93"/ 
213cm (16:10)

Mobiel projectiescherm ⌀93inch/236cm op driepikkel - totale afm.: 2,17m x 
1,72m, , beeld (16:10): 2,03m x 1,27m (reflectiewaarde 1.1, kijkhoek 35°), 13kg - 
voor groepen tot 80 personen

24,79 € 30,00 €

iVisions Tripod ⌀100" /
254cm (4:3)

Mobiel projectiescherm ⌀100"/254cm op driepikkel, beeld (4:3): 2,00m x 1,50m 
(reflectiewaarde 1.1, kijkhoek 35°), 13kg - voor groepen tot 100 personen

24,79 € 30,00 €

iVisions Tripod ⌀115" (16:10) 
/ 295cm (16:10)

Mobiel projectiescherm ⌀115"/295cm op driepikkel - totale afm.: 2,50m x 1,56m, 
, beeld (16:10): 2,50m x 1,56m (reflectiewaarde 1.1, kijkhoek 35°), 15kg - voor 
groepen tot 120 personen

37,19 € 45,00 €

DMT Fast Fold ⌀120" /
305cm (4:3)

Projectiescherm - double sided projectiedoek ⌀120"/305cm (2,42m br x 1,83m 
h), effectieve hoogte 2m71-3m42, opplooibaar in koffer - afmeting koffer 112 x 
45 x 33 cm, beeld (4:3), reflectiewaarde 1.0, kijkhoek 160°, gewicht 36 kg - voor 
groepen tot 120 personen

61,98 € 75,00 €

DMT Fast Fold ⌀120" / 
305cm (16:9)

Projectiescherm - front/retro projectiedoek op frame ⌀120"/305cm (2,66m br x 
1,58m h), effectieve hoogte 2m28-2m76, opplooibaar in koffer - afmeting koffer 
113 x 31 x 30 cm, beeld (16:9), reflectiewaarde 1.0, kijkhoek 160°, gewicht 47 kg - 
voor groepen tot 150 personen

70,25 € 85,00 €

Projecta Fast Fold ⌀150" / 
381cm (4:3)

Projectiescherm - dual vision front/retro ⌀150"/381cm (3m br x 2,2m h), 
effectieve hoogte 2m50-4m50, opplooibaar in koffer - afmeting koffer 112 x 45 x 
33 cm, beeld (4:3), reflectiewaarde 1.0, kijkhoek 160°, gewicht 36 kg - voor 
groepen tot 200 personen

78,51 € 95,00 €

DMT Fast Fold ⌀165" / 
420cm (16:9)

Projectiescherm - front of retro projectiedoek op frame ⌀165"/420cm (3,66m br 
x 2,05m h), effectieve hoogte 2m85-3m40, opplooibaar in koffer - afmeting 
koffer 185 x 50 x 50 cm, beeld (16:9), reflectiewaarde 1.0, kijkhoek 160°, gewicht 
60 kg - voor groepen tot 250 personen

107,44 € 130,00 €

Duratruss scherm ⌀90" / 
226 cm (1:1)

Projectiescherm in lycra doek opgehangen in DuraTruss 1,60m x 1,60m 
(eyecatcher!) - opgelet: scherm begint van op de grond, lage reflectiewaarde: 
gebruik best een zware projector - eerder voor decoratief gebruik

37,19 € 45,00 €

AV accessoires & bekabeling

Apple Macbook Pro laptop als beeldbron (enkel met technieker van PartyDJ) 100,00 € 121,00 €

Lenovo Ideapad 330 
Laptop

Windows 10 portable computer, 15,6" scherm, Intel Core i5, 4GB DDR4 Ram 
Geheugen, 128 GB PCIe SSD, USB type C 3.1, 2 x USB 3.0 (een met 
oplaadfunctie), HDMI, 4-in-1-kaartlezer (SD, SDHC, SDXC, MMC)

24,79 € 30,00 €

Mede8er mediaspeler USB als beeldbron 10,33 € 12,50 €
Mediaplayer Loop Digital Signage Player - Video USB - micro HDMI 10,33 € 12,50 €

Google Chromecast 
Dongle

Stream media naar de TV of beamer. Maak van elke TV met HDMI aansluiting 
een smart TV. Met de Chromecast gebruik je gewoon je pc, laptop, tablet of 
smartphone als afstandsbediening.

3,31 € 4,00 €

JBL Charge 4

Compacte draadloze speaker oplossing voor een heldere en warme 
geluidsversterking - geschikt voor kleine presentaties tot 50 personen en 
beurzen - ingangen: 1 x aux 3,5mm mini jack of via bluetooth - tot 20u muziek 
dankzij 7800 mAh accu - ingebouwde powerbank (opladen GSM) - waterdicht

10,33 € 12,50 €

Benq USB WiFi dongle
Controleer de beamer en stuur uw bestanden draadloos door vanop uw mobiel 
of tablet via de Qpresenter app (enkel voor de Benq MH680 met USB type A 
ingang)

4,13 € 5,00 €

Laser pointer Draadloze presenter laser (voor bvb voordrachten, presentaties) - 1mW - class 4,96 € 6,00 €

VGA splitter 1 in / 4 uit
Splitter/booster om VGA-signaal te versterken / verdelen naar 4 outputs 
(gepowerd)

8,26 € 10,00 €

VGA switch 2 in / 1 uit Switch om 2 VGA beeldbronnen naar 1 VGA output te sturen (gepowerd) 5,79 € 7,00 €
VGA-cable 15m VGA-kabel (PC naar projector) 15 meter professionele kwaliteit 8,26 € 10,00 €
VGA to HDMI + scaler Maakt overgang van VGA naar HDMI mogelijk, professionele kwaliteit 8,26 € 10,00 €

HDMI splitter 1 in / 4 uit
Splitter/booster om HDMI-signaal te versterken / verdelen naar 4 outputs 
(gepowerd)

12,40 € 15,00 €

HDMI splitter 1 in / 2 uit
Splitter/booster om HDMI-signaal te versterken / verdelen naar 2 outputs 
(gepowerd)

6,61 € 8,00 €

HDMI extender set
Zender + ontvanger om HDMI signaal over langere afstanden >10m mogelijk te 
maken, incl. 15m of 20m ethernet kabel

16,53 € 20,00 €

HDMI extender receiver
Extra ontvanger voor bovenstaande extender set (opgelet: hier is een ethernet 
switch voor nodig, deze is niet inbegrepen)

7,02 € 8,50 €

D-Link DGS-108 8-poorts netwerk switch 8 x 10/100/1000 MB/s 8,26 € 10,00 €
Ethernet Haspel 25m+3m 
(Internet)

Cat 5e + cat 6 10,33 € 12,50 €

ELECTRICITEIT
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Stroomkabels monofazig

Verlengkabel 1,5 Stroomverlengkabel 1,5mm² CTMB-N per meter 0,12 € 0,15 €
Verlengkabel 2,5 Stroomverlengkabel 2,5mm² CTMB-N per meter 0,21 € 0,25 €
Domino 1,5 Domino stekkerdoos met kabel 1,5mm² per stuk 1,24 € 1,50 €
Domino 2,5 Domino stekkerdoos met kabel 2,5mm² per stuk 2,07 € 2,50 €
Haspel 25m Kabelhaspel 25m 3x2,5mm2 (4 stopcontacten 16A) 10,33 € 12,50 €
Haspel 40m Kabelhaspel 40m 3x2,5mm2 (3 stopcontacten 16A) 12,40 € 15,00 €

Stroomkabels 3-fazig

Kabel 32A Krachtstroom kabel 32 A CEE Norm 25 meter 14,88 € 18,00 €

Stroomverdeelkast

Classic PSU / 
Stroomverdeelkast 32A

Stroomverdeelkast 32A 3-fasig (380V) naar 12 x 16A (230V) - voorzien van 
differentieel + zekeringen en analoge voltmeter per faze

20,66 € 25,00 €

BriteQ PD-32A - PSU / 
Stroomverdeelkast

3 fase stroomverdeler - digitale volt- & ampèremeter per faze 
input: 3 x 32A CEE (3P+N+E, 5 wire) + Differential Circuit Breaker 
outputs: 6 x 16A schuko + 1 x 32A CEE (3P+N+E, 5 wire)

20,66 € 25,00 €

3 fazig 380V 32A = 20000 watt vermogen

Kabelgoot

Kabelgoot HD 80cm Kabelbrug Heavy Duty 4 kanalen 80cm 8,26 € 10,00 €
Kabelgoot HD 100cm Kabelbrug Heavy Duty 2 kanalen 100cm 8,26 € 10,00 €

DIVERSEN

Tent

Partytent 4mx4m Tent ter beschutting van techniekers/regie/DJ 49,59 € 60,00 €
Weight set Set van 4 gewichtzakken, om aan de poten van de tent te bevestigen. 12,40 € 15,00 €

Ventilator

Floor Fan Ø 45cm (Retro 
Look)

Vloerventilator 45cm zilver, instelbare hoek 10,33 € 12,50 €

Floor Fan Ø 30cm (Battery 
Powered)

Vloerventilator 30cm, zwart, instelbare hoek (werkt op interne batterij, gaat 
tussen de 4 en de 24 uur lang mee), IP24 spatwaterdicht

12,40 € 15,00 €

Laadstation voor mobiele telefoons

Phone Charging Station (8 
docks)

Laadstation voor GSM-toestellen, inclusief 0,25m 2,4A laadkabel assortiment 
types USB-C, Micro USB & Apple Lighting MFI

14,88 € 18,00 €

Bistrotafel rond + stretch-
hoes (zwart of wit)

Opvouwbare bistrotafel rond - Ø 80 cm x 110 cm H- met zwarte of witte lycra 
stretdoek afwerking (naar keuze)

7,02 € 8,50 €

PRESTATIES
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Transport BW Transport met bestelwagen (levering/ophaling) - per afgelegde km 0,74 € 0,90 €
Transport CAR Transport met auto (verplaatsing DJ of crew) - per afgelegde km 0,58 € 0,70 €

Wij hanteren geen uurloon tijdens transport en rekenen dus enkel bovenstaande km vergoeding aan. Gelieve steeds de nodige 
toegang, vergunningen en parkeerplaats te voorzien tijdens opbouw, afbouw en tijdens de uitvoering van prestaties.

Plaatsing < 200 eur huur Forfait per installatie (laden/lossen/aansluitingen/testen/nazicht) - richtprijs 82,64 € 100,00 €
Plaatsing > 200 eur huur Forfait per installatie (laden/lossen/aansluitingen/testen/nazicht) - richtprijs 157,02 € 190,00 €
Stagehand opbouw/
afbouw

Per uur, per persoon 45,45 € 55,00 €

Wachttijd medewerker Per half uur, per persoon (afspraak niet gerespecteerd door klant) 24,79 € 30,00 €

DJ/Karaoke begeleider Per uur (minimumforfait 6 uur), indien alle materiaal bij ons gehuurd werd 61,98 € 75,00 €

Enkel DJ Per uur (minimum 6 uur), indien materiaal niet bij ons gehuurd werd 70,25 € 85,00 €

Klank (P.A.)/Lichtechnieker Per uur, per technieker (minimum 6 uur) 61,98 € 75,00 €

Kuisen, oprollen kabels, ... Bij het niet degelijk terugbrengen materiaal - per half uur 24,79 € 30,00 €

HUUR VOOR LANGERE PERIODES
Voor een meerdaagse huur van licht en geluid hanteren wij extra voordelige staffel prijzen.

De huurprijs is afhankelijk van het aantal dagen dat de apparatuur wordt gebruikt. Repetitiedagen of showdagen gelden als 
gebruiksdagen. De uiteindelijke huurprijs van de huur is het resultaat van het huurtarief x de coëfficiënt voor de gebruiksdagen 
zoals in onderstaand overzicht.

Doorgaans kan je de apparatuur de dag ervoor ophalen en daags nadien terugbrengen. Je betaalt in dit geval slechts 1 
gebruiksdag huur. Zo hoef je je op de dag van jouw evenement niet nodeloos uit de naad te werken.

1 dag dagprijs x 1,00

2 dagen dagprijs x 1,25

3 dagen dagprijs x 1,50

4 dagen dagprijs x 1,80

5-7 dagen dagprijs x 2,00

8-10 dagen dagprijs x 2,75

11-14 dagen dagprijs x 3,50

15-21 dagen dagprijs x 4,00

22-28 dagen dagprijs x 5,00

29-35 dagen dagprijs x 6,00

36-42 dagen dagprijs x 7,00

43-49 dagen dagprijs x 8,00

50-56 dagen dagprijs x 9,00

57-61 dagen dagprijs x 10,00

Coëfficiënten zijn niet van toepassing op de "special party effects".

Voor langere huurperiodes, gelieve ons te contacteren via info@partydj.be 

BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN
• Alle vermelde prijzen zijn louter informatief en niet bindend. Vraag telkens een offerte.

• De huurprijzen gelden steeds per dag en per stuk (tenzij anders beschreven).

• Deze prijzen zijn afhaalprijzen (afgehaald in ons magazijn te Aalst). Transport & plaatsingskost niet inbegrepen.

• Transport enkel toegestaan in gesloten voertuigen.

• De apparatuur moet steeds beschermd worden tegen stof, vuil en vocht.

• Er wordt steeds een huurwaarborg gevraagd (cash).

• Reserveren kan enkel schriftelijk en na betaling van de optie.

• Betaling van huur, prestaties en waarborg gebeuren ten laatste bij aflevering.

DB Projects & Sounds (PartyDJ) kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik, verkeerde 
plaatsing of welke ongelukken dan ook bij het gebruik van de verhuurde apparatuur. De klant is verantwoordelijk voor het nemen 
van de nodige voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de apparatuur en het lezen van de gebruikershandleiding voor gebruik.
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Onze volledige voorwaarden kan je nalezen in de overeenkomst of via de website. DB Projects & Sounds (PartyDJ) aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor foutieve spelling, drukfouten (inclusief prijzen), foutieve fabrieksomschrijvingen of wijzigingen aan de 
producten uit deze prijslijst of op de website.

HOE KAN JE RESERVEREN?

1   Bepaal wat je nodig hebt

Uit onze catalogus selecteer je jouw keuze van de gewenste apparatuur, toebehoren en verbruiksgoederen (vloeistoffen en andere 
consumables). Bepaal hoe lang je deze wenst te gebruiken.

2   Contacteer ons

Stuur ons alle nuttige informatie door via info@partydj.be :

• Welke apparatuur of verbruiksartikelen je nodig hebt evenals de juiste hoeveelheden. Vergeet niet alle accessoires mee te 
bestellen, incl. kabels, statieven of slangen die nodig zijn voor een goede en veilige installatie en gebruik. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor apparatuur die je vergeet te bestellen. Als je twijfelt over wat je precies nodig hebt, aarzel dan niet om ons te 
contacteren. We begeleiden je graag in jouw keuze.

• Laat ons weten hoe lang je over de apparatuur wil beschikken. Specifieer welke datum/data het event zou plaats vinden, 
Repetitiedagen gelden tevens als gebruiksdata.

• Bezorg ons jouw volledige facturatie- en contactgegevens. Zo kunnen wij je vlot bereiken en kunnen we jouw boeking vlot 
verwerken binnen onze administratie.

3   Jouw gepersonaliseerde offerte

Wij checken onze agenda of de gevraagde goederen beschikbaar zijn op de gevraagde data. Vervolgens maken we jouw offerte 
op en sturen deze door via mail. De verhuur- & verkoopsprijzen in deze prijslijst zijn louter informatief en niet bindend. Jouw offerte 
zal de correcte prijs vermelden, rekening houdend met eventuele kortingen en meerdaagse coëfficiënten. Opgelet: het verkrijgen 
van een offerte betekent niet dat deze voor jou wordt gereserveerd.

4   Akkoord? Leg jouw boeking vast!

Om onze offerte te bevestigen, volstaat het om jouw akkoord via mail terug te sturen. Na ontvangst hiervan, checken wij nogmaals 
de beschikbaarheid en plannen dit in onze agenda. Je ontvangt van ons een mail waarin we dit voor jou finaliseren. Hierin 
vermelden we ook alle nuttige informatie met betrekking tot jouw bestelling. Wijzigingen kan je doorgeven tot 8 dagen voor het 
evenement. Voor annuleringen verwijzen we graag naar onze algemene voorwoorden (zie overeenkomst).

5   Aflevering

Je ontvangt jouw apparatuur op het afgesproken tijdstip. We houden mekaar op de hoogte mocht er onverhoopt iets mislopen.

Bij ontvangst check je even of jouw bestelling compleet is. Van zodra de installatie werd afgeleverd valt deze onder jouw 
verantwoordelijkheid. De opstelling en het uittesten gebeurt zo spoedig mogelijk na de aflevering. Wanneer er iets niet meteen zou 
werken of je vragen zou hebben over de aansluiting staan we je graag bij. Uiteraard tot bij de aanvang van het evenement. Eens het 
evenement is gestart, gaan we ervan uit dat alles correct werkt. Meld ons steeds beschadigingen van zodra je deze opmerkt.

6   Party!

Het tijdstip waar je zo naar verlangde. Geniet van jouw feest!

7   Opkuis & opbergen
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Vooraleer aan de afbouw te beginnen: check eerst of alles nog naar behoren werkt en of er niets beschadigd werd. Werd er iets 
beschadigd, markeer dit dan duidelijk (bvb via een post it klevertje) en meld het ons.

Werd er apparatuur, kabels, kisten of statieven bevuild? Dat kan al eens gebeuren. Gelieve er voor te zorgen dat alles netjes 
terugkeert. Was indien nodig af met gepaste producten. Voor elektronische apparatuur gebruik je geen water, maar wel bvb 
ruitenspray die je eerst op een papieren doek spuit (nooit rechtstreeks op de apparatuur). Desgevallend kunnen wij dit voor jou 
poetsen, maar dit zijn bijkomende kosten die je kan vermijden.

Rol alle kabels netjes op, en voorzie deze van de meegeleverde rubberen sluitingen. Berg de apparatuur op in de kisten of 
transportzakken. Zo vermijd je transportschade. Je krijgt alles netjes door ons afgeleverd, we verwachten het ook zo terug!

Alle gehuurde apparatuur dien je terug te brengen in dezelfde staat als waarin deze oorspronkelijk is ontvangen. Bij terugkomst 
zullen we alle apparatuur testen. Ontbrekende, beschadigde of vervuilde apparatuur wordt in rekening gebracht.

8   Terugbezorging

Check nog even of je niets vergeten bent. Al het materiaal wordt terug bezorgd (of door ons opgehaald) op het afgesproken tijdstip. 
Bij het niet-respecteren van de afspraak worden extra kosten in rekening gebracht (extra huur + wachttijd + evt. extra 
verplaatsingskost).

9   Controle en uittesten

Bij aankomst controleren we alle apparatuur. Indien alles in orde lijkt, ontvang je jouw waarborgsom terug. We testen de technische 
werking binnen de 48 uur na terugbezorging. Beschadigde of defecte apparatuur wordt hersteld op kosten van de klant. 
Ontbrekend materiaal wordt doorgefactureerd aan de nieuwprijs (aangezien wij deze moeten vervangen).

10   Geef jouw mening

Wij trachten steeds onze service en ons huurassortiment te optimaliseren. Daarom is jouw mening voor ons zeer belangrijk. 
Mocht je eventuele opmerkingen of verdere aanbevelingen hebben, kan je ons contacteren via info@partydj.be of telefonisch via 
0486963031. We willen graag onze groei op een positieve manier verder zetten. Jouw feedback helpt ons hierbij enorm. 
Was alles naar wens? Laat het zeker aan jouw contacten weten. Laat gerust een recensie achter. 
Dit is een kleine moeite, maar een groot gebaar naar onze medewerkers toe. 
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