Prijslijst Verhuur 2019
Benaming

Huurprijs Huurprijs
excl. BTW incl. BTW

Beschrijving

GELUID HUREN
Afspeelapparatuur
Denon DJ SC5000 Prime
Pioneer CDJ-2000 Nxs
Pioneer CDJ-2000 Nxs 2
D-Link DGS-108

ADJ Media Operator BT

Denon Pro DN-350UI
Technics SL1200 MKII
Concorde set
Freeﬂoat
Luke ASB-1 TT Absorber

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
Pro tabletop DJ CD/USB/MP3-player & Rekordbox/Serato/Traktor/Virtual DJ
Controller (bpm counter, pitch, perfecte vinyl feeling, scratch, ...) in ﬂightcase
Pro tabletop DJ CD/USB/MP3-player Rekordbox/Serato/Traktor/Virtual DJ
Controller (bpm counter, pitch, perfecte vinyl feeling, scratch, ...) in ﬂightcase
8-poorts netwerk LAN switch 8 x 10/100/1000 MB/s (om pro tabletop sets te
linken) + 4x UTP cable 1,5m
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.
Internet Radio/USB/Bluetooth-speler voorzien van internet radio, FM-radio,
Spotify Connect, Bluetooth, en een USB-mediaspeler voor het afspelen van
digitale MP3, WAV en WMA-bestanden.
Technics platendraaier SL-1210MKII in ﬂightcase (excl. naald & slipmat)
Technics slipmat + Ortofon Concorde element/naald
Opblaasbare anti-feedback kussens voor Technics platendraaiers - prijs per 2
stuks
Professionele anti-feedback voor Technics platendraaiers, bestaande uit
stevige, zwevende plateau - prijs per 2 stuks

45,00 €

54,45 €

45,00 €

54,45 €

55,00 €

66,55 €

10,00 €

12,10 €

15,00 €

18,15 €

20,00 €

24,20 €

15,00 €

18,15 €

7,50 €

9,08 €

5,00 €

6,05 €

15,00 €

18,15 €

Mengpanelen
Rodec MX-1800

Oerdegelijke professionele 5-kanaals club mixer (met equaliser per kanaal,
crossfader, ...) inputs: 4 Phono, 6 RCA Line, 5 Balanced XLR Mic, 2 Digital S/P
DIF Line, outputs: 2 main + 1 monitor (XLR)

30,00 €

36,30 €

Pioneer DJM-700

Pro DJ 4-kanaals club mixer (equaliser per kanaal, eﬀects, midi, ...) in ﬂightcase
inputs: 3 Phono, 5 RCA CD/Line, 2 Balanced XLR/Jack Mic, outputs: 1 main
(XLR/RCA) + 1 booth monitor (Jack)

30,00 €

36,30 €

Allen & Heath Xone PX5

Hoogkwalitatieve 4+1-kanaals Pro DJ mixer (met full cut equaliser per kanaal,
crossfader, ...), analoge sound, digitale connectiviteit via USB, onboard eﬀects,
20-kanaals 24-bit/96kHz USB 2.0 geluidskaart, send/return voor externe
eﬀecten, MIDI Sync/Out, inputs: 4 Phono (DVS compatible), 4 RCA Line, 1
Balanced XLR Mic, outputs: 1 main (XLR/RCA) + 1 booth monitor (XLR)

40,00 €

48,40 €

Denon DJ X1800 Prime

Pro DJ 4-kanaals club mixer (equaliser 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)

40,00 €

48,40 €

Pioneer DJM-900 Nxs

Pro DJ 4-kanaals club mixer (equaliser 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)

40,00 €

48,40 €
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Pioneer DJM-900 Nxs2

Pro DJ 4-kanaals club mixer (equaliser 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)

45,00 €

54,45 €

Yamaha MG166CX

Analoge 14-kanaals P.A. mixer (inputs: 10 mic/line via XLR/Jack, 4 stereo via
RCA, 2aux, 1 insert, ingebouwde eﬀecten & compressor, monitor mix ...)

20,00 €

24,20 €

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

20,00 €

24,20 €

Evermix MixBox2

Compact opnametoestel dat je toelaat eenvoudig jouw mixes op te nemen en
te streamen, hoge kwaliteit

10,00 €

12,10 €

12,50 €

15,13 €

Semi-professional DJ microphone (spoken word), incl. statief
Professional standard microphone: spoken word, vocals, …
Professional standard microphone: spoken word, vocals, …
Professional standard instrument microphone (=copy Shure SM-57)

5,00 €

6,05 €

5,00 €
5,00 €

6,05 €
6,05 €

4,00 €

4,84 €

Dynamische kick drum/bass drum microfoon (=copy Shure Beta-52A)

4,00 €

4,84 €

2 x DM-25 (tom, snare, …) + 2 x CM-10 (highs) + 1 x DM-20 (low bass drum)

8,50 €

10,29 €

15,00 €

18,15 €

20,00 €

24,20 €

25,00 €

30,25 €

30,00 €

36,30 €

50,00 €

60,50 €

2,50 €

3,03 €

Koptelefoons
Pioneer HDJ-1000

Professional DJ headphone

Microfoons
Microfoons met kabel
Shure PG-58
AKG D5
Shure SM-58
DAP PL-07 (Shure SM-57)
DAP PL-02 (Shure
Beta-52A)
DAP drumset

Draadloze microfoonsets (excl. batterijen)
AKG WMS40 Pro Mini
AKG WMS40 Pro Mini2
LD Systems WS 1000 G2
Sennheiser Headset
Sennheiser Headset x 2

Enkele draadloze UHF (863,100 MHz, vast) microfoonset met 1 handmicro en
ontvanger voor spraaktoepassingen - werkt op AA batterij
Dubbele draadloze UHF (864,375 & 864,850 MHz, vast) microfoonset met 2
handmicros en ontvanger voor spraaktoepassingen - werkt op AA batterij
Draadloos microfoon systeem met headset (zwart of beige) + beltpack +
ontvanger, UHF: 823 – 832 MHz / 863 – 865 MHz - werkt op AA batterij
Draadloze UHF (518-550Mhz) microfoonset met 1 zender, 1 receiver en 1
heeadset microfoon voor vocale toepassingen - werkt op 9V blokbatterij
Draadloze UHF (518-550Mhz) microfoonset met 2 zenders, 2 receivers en 2
headset microfoons voor vocale toepassingen - werkt op 9V blokbatterij

Microfoonstatieven
K&M statief met boom

K&M 21020 microfoonstandaard zwart met boom

Discobarsets
USB/SD/Bluetooth
mediaplayer set met
limiter

Compacte rackset met ADJ Media Operator BT & Drawmer SP2120 limiter

40,00 €

48,40 €

USB/SD/Bluetooth
mediaplayer set met
mengpaneel & limiter

Compacte rackset met ADJ Media Operator BT, compacte mengtafel Allen &
Heath GR-2 & Drawmer SP2120 limiter

50,00 €

60,50 €

Basis CD/MP3/USB/midi
19" discobar

Pro DJ Discobar, bestaande uit professionele dubbele CD/MP3/USB-speler
Pioneer MEP-7000 (bpm counter, loop, pitch …) & club mixer Rodec MX-1800
(met equaliser per kanaal, crossfader, ...) in ﬂightcase met LED DJ-light

50,00 €

60,50 €

Technics discobar

Pro DJ Discobar, bestaande uit 2 professionele platendraaiers SL-1210MKII
(excl. Ortofon Concorde element/naald, slipmat & anti-feedback) in ﬂightcase
& Rodec MX1800 in ﬂightcase

60,00 €

72,60 €

Pro DJ-set: 2 x Denon SC5000 Prime + 1 x Denon X1800 Prime

130,00 €

157,30 €

Pro DJ-set: 2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus + 1 x Pioneer DJM-900 Nexus

130,00 €

157,30 €

Pro DJ-set: 2 x Pioneer CDJ-2000 Nexus 2 + 1 x Pioneer DJM-900 Nexus 2

155,00 €

187,55 €

Denon DJ SC5000/X1800
Prime combi
Pioneer 2000/900 Nxs
combi
Pioneer 2000/900 Nxs 2
combi

DJ Meubilair
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ProDJuser DJ Stand
ProDJuser Truss Stand
Road Ready stand
DJ Feesttafel XL Black

Opvouwbaar DJ meubel (hout) - ruimte voor 3 toestellen
Opvouwbaar DJ meubel (truss) met traanplaat blad - ruimte voor 3 toestellen
Roadready DJ meubel, met traanplaat blad - ruimte voor 3 toestellen
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

Prolyte presentatieconsole

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

Klaptafel
Barkruk

Kleine klaptafel om randapparatuur en CD-kisten te plaatsen
Stevige, comfortabele barkruk met rugsteun

Scrim Werks DJ Screen

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

15,00 €

18,15 €

15,00 €
15,00 €

18,15 €
18,15 €

25,00 €

30,25 €

70,00 €

84,70 €

5,00 €

6,05 €

3,00 €

3,63 €

25,00 €

30,25 €

17,00 €

20,57 €

20,00 €

24,20 €

30,00 €

36,30 €

30,00 €

36,30 €

35,00 €

42,35 €

45,00 €

54,45 €

50,00 €

60,50 €

40,00 €

48,40 €

50,00 €

60,50 €

Actieve luidsprekers (met ingebouwde versterker)
Monitors / topkasten
Actieve top speaker (10" woofer + 1" mid/high, 700W RMS/1400W Peak, 50 Hz20 kHz, 90° x 70° dekking, 129dB peak, DSP)

RCF ART-710A

Fullrange / topkasten
Actieve fullrange speaker (12" woofer + 1" mid/high, 700W RMS/1400W Peak,
50 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 129dB peak, DSP)
Actieve fullrange speaker (12" woofer + 2" mid/high, 750W RMS/1500W Peak,
45 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 130dB peak, DSP)

RCF ART-712A
RCF ART-722A
RCF ART-725A
RCF ART-745A
RCF Touring TT22-A

RCF Touring TT25-A

Actieve fullrange speaker (15" woofer + 2" mid/high, 750W RMS/1500W Peak,
45 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 131dB peak, DSP)
Actieve fullrange speaker (15" woofer + 4" mid/high, 700W RMS/1400W Peak,
45 Hz- 20 kHz, 90° x 60° dekking, 133dB peak, DSP)
Active high output compact touring speaker, B&O powered RCF TT+ series 2way (12" woofer + 1.5" mid/high, 750W RMS/1500W Peak, 50 Hz- 20 kHz, 90° x
40° dekking, 131dB peak)
Active high output compact touring speaker, B&O powered RCF TT+ series 2way (15" woofer + 1.5" mid/high, 1500W RMS/3000W Peak, 50 Hz- 20 kHz, 90° x
40° dekking, 136dB peak)

Subs / baskasten
RCF ART-905AS
RCF Touring TTS18-A

Actieve bass speaker (bass reﬂex 15", 1000W RMS/2000W Peak, 40 Hz - 145
Hz, 131dB peak)
Active high output touring B&O powered RCF TT+ series subbass speaker (18"
woofer, 1000W RMS/2000W Peak, 35 Hz - 120 Hz, 138dB peak)

Geluidsversterking voor achtergrondmuziek, recepties & toespraken

LD Systems CURV500 ES

Compact high output fullrange curved array speaker system (4 x array satellites
+ 1x10" woofer, 460W RMS, 47 Hz - 20KHz, 128dB peak, total weight 25kg) with
built-in mixer (inputs: 1 x jack, 1 x XLR, 1x mini-jack + bluetooth), DFX eﬀects unit
16 presets - ideaal voor presentaties, recepties, braderijen, begrafenissen of
achtergrondmuziek tot ongeveer 100 personen (niet geschikt voor feesten of
fuiven)

45,00 €

54,45 €

LD Systems CURV500 PS

Compact high output fullrange curved array speaker system (2x4 array
satellites + 2x10" woofers, 920W RMS, 47 Hz - 20KHz, 134dB peak, total weight
45kg) with built-in mixer (inputs: 1 x jack, 1 x XLR, 1x mini-jack + bluetooth), DFX
eﬀects unit 16 presets - ideaal voor presentaties, recepties, braderijen,
begrafenissen, DJ-sets in winkels of achtergrondmuziek tot ongeveer 200
personen (niet geschikt voor feesten of fuiven)

75,00 €

90,75 €

Geluidsversterking met interne batterij
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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)

50,00 €

60,50 €

K&M 21436 pro luidsprekerstatief zwart

2,50 €

3,03 €

K&M 21300 pro wind-up luidsprekerstatief zwart

5,00 €

6,05 €

10,00 €

12,10 €

4,00 €

4,84 €

4,00 €

4,84 €

4,00 €

4,84 €

5,00 €

6,05 €

20,00 €

24,20 €

15,00 €

18,15 €

Luidspreker statieven
K&M speakerstatief
K&M wind-up
speakerstatief
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

K&M tussenpaal
K&M T-vork
K&M afstraalhoek adaptor

K&M 21360 tussenpaal (tussen top- & baskast)
K&M 24106 T-vork voor 2 (kleine) topkasten
K&M 19674 speaker stand tilt adapter

Speaker beveiliging
Sphynx dB Meter
Apart Audiolock
Drawmer SP2120

Sphynx digitale dB meter (informatief)
Apart Audiolock geluidsmeter & waarschuwingssysteem (met zwaailicht) met
geïntegreerde optionele geluidsbegrenzer
Drawmer SP 2120 speaker protector (limiter): voorkomt schade en/of
geluidsoverlast

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

Klankset 1 - feestset
Klankset 2 - feestset

2 x RCF ART-712A MKII - 1400W RMS/2800W Peak, zalen tot max. 80 pers.
(gemengd publiek), incl. 2 statieven - oppervlak <60m2
2 x RCF ART-725A MKII - 1500W RMS/3000W Peak, zalen tot max. 100 pers.
(gemengd publiek) / 60 pers. (jeugd), incl. 2 wind-up statieven - oppervlak
<75m2

45,00 €

54,45 €

70,00 €

84,70 €

85,00 €

102,85 €

Klankset 3 - feestset

2 x RCF ART-712A MKII + 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

Klankset 4 - 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

150,00 €

181,50 €

Klankset 5 - fuifset

2 x RCF ART-745A + 2 x RCF TTS-18A - 3500W RMS/7000W Peak; zalen tot
max. 300 pers. (gemengd publiek)/230 pers.(jeugd), incl. 2 wind-up statieven oppervlak <200m2

180,00 €

217,80 €

Klankset 6 - 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

200,00 €

242,00 €

300,00 €

363,00 €

Klankset 7 - fuifset

2 x RCF TT25-A + 4 x RCF TTS18-A - 7000W RMS/14000W Peak, zalen tot max.
600 pers. (gemengd publiek)/ 400 pers.(jeugd) - oppervlak <350m2
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)
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.
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Stemversterking & toespraken
Presentatieset 1

1 x actieve luidspreker RCF ART 710A op statief, 1 x microfoon Shure SM-58 op
statief + 1 mediaspeler/voorversterker ADJ Media Operator BT (tot 50 personen,
in beperkte ruimte)

50,00 €

60,50 €

Presentatieset 2

2 x Shure SM-58 microfoons op statieven, 1 x LD Systems CURV500 ES line
array systeem (tot 100 personen)

60,00 €

72,60 €

Presentatieset op batterij

1 x Maui 5 Go luidsprekersysteem op batterijen (tot 100 personen) + 1 microfoon
Shure SM-58 op statief

55,00 €

66,55 €

115,00 €

139,15 €

165,00 €

199,65 €

0,40 €

0,48 €

0,40 €

0,48 €

0,15 €
0,15 €

0,18 €
0,18 €

Conferentieset 1
Conferentieset 2

3 x Shure SM-58 microfoons op statieven, 1 compacte PA-mengtafel, 1 x LD
Systems CURV500 PS line array systeem (tot 200 personen)
3 x Shure SM-58 microfoons op statieven, 2 draadloze handmicrofoons, 1
compacte PA-mengtafel, 1 x LD Systems CURV500 PS line array systeem (tot
200 personen)
Andere conﬁguraties: op aanvraag

Bekabeling
Powercon link kabel
Eurocon link kabel
XLR m/f
Speakon m/f

Stroomkabel met PowerCon blauw/wit - per meter (beschikbaar: 3m, 5m of
10m)
Stroomkabel met euro stekker m/f - per meter (beschikbaar: 3m of 5m)
Microfoon/signaalkabel - per meter (beschikbaar: 1,5m, 3m, 5m of 10m)
Signaalkabel voor passieve geluidset - per meter

Stage snake 8 kanaals 15m XLR multikabel 8-weg 15 meter

5,00 €

6,05 €

XLR haspel 25m

8,00 €

9,68 €

2,00 €
2,50 €

2,42 €
3,03 €

Showtec Power LED Par (7 x 3W RGB Tri LED, 40°) - per 4 stuks, op gepowerde
Showtec Compact LED set LED fourbar (er kunnen geen extra lichteﬀecten bij op deze bar, bij de JB
Systems Plano 7FC versie kan dat wel), statief inbegrepen

25,00 €

30,25 €

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)

30,00 €

36,30 €

LED Slim Par Pro Tri

Chauvet Slim Par Pro (18 x 3W RGB Led, 21-40°, 9600 lux @1m) - per 4 stuks

40,00 €

48,40 €

LED Slim Par Pro Q USB

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

40,00 €

48,40 €

Chauvet Freedom Par

Freedom Par Quad 4 IP (draadloze uplighter op batterijen, 4 x 5W RGBA Quad
Led, 15-29° , vrij krachtig 2464lux @2m), ideaal als uplighter, geschikt voor
buitengebruik IP54, batterdijduur <8u - per stuk

15,00 €

18,15 €

Stage Painter 12

Briteq Stage Painter 12 (12 x 3W RGB Tri Led, 45°), ideaal als front light of (brede)
uplighter - per stuk (kan aangestuurd worden met een LED Con 2 controller)

10,00 €

12,10 €

15,00 €

18,15 €

15,00 €

18,15 €

15,00 €

18,15 €

XLR male female op rol 25 meter

Diversen
Spanriem
Spanriem

Spanriem 35mm/5m, met ratel
Spanriem 50mm/8m, met ratel

LICHT HUREN
Basisverlichting, podiumverlichting & uplighting

COB UV Cannon 100W
LED
Lightning COB Cannon

Fluo eﬀect, COB LED backlight gun (geluidsgestuurd, manueel of DMX,
afstralingshoek: 33°), ook geschikt als uplighter of stage wash
ADJ Lightning COB Cannon 100W LED Stage Wash (witte kleur, manueel of
DMX, afstralingshoek: 33°)

Disco lichteﬀecten (DMX stuurbaar of muziekgestuurd)
Lichteﬀecten
Aggressor HEX LED

Double Derby Eﬀect (muziekgestuurd, 2 x 10 watt RGB LED) - prijs per paar
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Monster Fun LED moonﬂower met ingewouwd strobe-eﬀect (muziek- of DMXgestuurd, 25 x 1W RGBWA LED + 72 high power strobe LED's) - prijs per paar (2
stuks)

25,00 €

30,25 €

15,00 €

18,15 €

15,00 €

18,15 €

Krachtige 50-watts LED barrelscanner, bewegende tamboerspiegel, roterende
kleurengobo's

17,50 €

21,18 €

Vizi Spot LED set

25-watts LED moving head met roterende kleurengobo's, in ﬂightcase - prijs
per paar (2 stuks)

40,00 €

48,40 €

Inno Color Beam LED set

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

50,00 €

60,50 €

Vortex 1200

Unieke moving head met 16 lenzen (moonﬂower eﬀect) met wisselende
afwisselbare / instelbare stralingshoek voor een waaiereﬀect (12 x 10 watt
RGBW) met ingebouwde programmas (muziek- of DMX-gestuurd) - prijs per
paar (2 stuks)

65,00 €

78,65 €

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)

70,00 €

84,70 €

Intimidator Trio

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

70,00 €

84,70 €

15,00 €
80,00 €

18,15 €
96,80 €

35,00 €

42,35 €

50,00 €

60,50 €

75,00 €

90,75 €

80,00 €

96,80 €

90,00 €

108,90 €

125,00 €

151,25 €

Monster Fun LED
Rotosphere Q3 LED
Starburst HEX LED

Spiegelbol LED eﬀect (5 x 7 watt RGBW LED, 3 LED zones, verschillende
kleuren via DMX in te stellen)
Spiegelbol LED eﬀect (5 x 15 watt RGBWYP LED, verschillende kleuren via DMX
in te stellen)

Scanners
Inno Roll LED

Moving Heads

Laser eﬀecten (muziek of DMX-gestuurd)
Laserworld DJ-150G
Laser 150 mW (groen, muziek- of DMX-gestuurd) in ﬂightcase
Laserworld CS-1500 RGBV Laser 1500 mW (RGBV, muziek-, ILDA- of DMX-gestuurd) in ﬂightcase

Gecombineerde lichtsets
Party Bar (feestjes thuis
<50 pers.)
Combi lightset 1 (feestset <
150 pers.)
Combi lightset 2 (fuifset <
150 pers.)
Combi lightset 3 (fuifset <
150 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
4 x LED Par Plano Spot 7FC (7 x 8W RGBW) op gepowerde DMX-bar + Diamond
II roterend LED lichteﬀect + Rookmachine 1000W + wind-up statief
4 x LED Plano Spot 7FC (7 x 8W RGBW) op gepowerde DMX-bar, 2x Aggressor
(20W LED) double derby eﬀecten + Rookmachine 100W + wind-up statief
4 x LED Plano Spot 7FC (7 x 8W RGBW) op gepowerde DMX-bar, 2 x Monster
Fun (25W LED moonﬂower + strobe eﬀect) + Rookmachine 1000W + wind-up
statief

Combi lightset 4 (fuifset <
150 pers.)

4 x LED Plano Spot 7FC (7 x 8W RGBW) op gepowerde DMX-bar, 2 x Inno Roll
50W LED barrelscan + Rookmachine 1000W + wind-up statief

Combi lightset 5 (feestset
< 250 pers.)

8 x LED Plano Spot 7FC (7 x 8W RGBW) op gepowerde DMX-bar +
Rookmachine 1700W + lichtbrug 4m
Andere conﬁguraties: op aanvraag

Bekabeling
XLR m/f for DMX
ProCAB CRX602

Signaalkabels voor DMX - per meter
combi kabelhaspel 25m - power + xlr Neutrik

0,10 €

0,12 €

12,50 €

15,13 €

8,00 €

9,68 €

10,00 €

12,10 €

5,00 €

6,05 €

10,00 €

12,10 €

10,00 €

12,10 €

Controllers
LED-Con2
LED-Con XL
Showtec Footcontroller
LED Commander
AYRA OSO 1612

4/8-kanaals lichtorgel voor de LED Plano Spot 7FC (4bar / uplighting)
Veelzijdige LED Controller 4/8-kanaals lichtorgel voor de LED Plano Spot 7FC
(4bar / uplighting) + 8 extra faders
Footswitch om interne functies en programmas van de Showtec Compact LED
Par Set makkelijk aan te sturen
Controller voor het aansturen van statische LED eﬀecten & LED Pars
Compacte DMX controller, in ﬂightcase
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WiFi DMX Interface: werkt met de gebruiksvriendelijke (gratis downloadbare)
Lightrider app (iPad of tablet, niet inbegrepen), 512 live kanalen + 128 stand
alone

LightRider
CA-8/UC-3
UC-3 Remote

Compacte basiscontroller voor zowat al onze DMX-lichteﬀecten
Draadloze basiscontroller voor 4 van onze DMX aanstuurbare lichteﬀecten
Draadloze breakout box voor max. 8 muziekgestuurde lichteﬀecten (met
ADJ Witech8
afstandsbediening)
Elation DR-512 DMX Recorder + Showtec Splitter/booster combinatie, in
DR-512 Recorder + Splitter
ﬂightcase - met 4 door ons voorgeprogrammeerde lichtshows - opgelet: wordt
Briteq 2way DMX Splitter
Briteq 2-wegs DMX-splitter
1-kanaals dimpack (output: 10A, DMX aansturing mogelijk) - geschikt voor nietDIM-1x10
DMX lichteﬀecten, maar ook als dimmer inzetbaar voor bvb onze Swirlfan of de
FX Ventilator

15,00 €

18,15 €

3,00 €

3,63 €

10,00 €

12,10 €

10,00 €

12,10 €

40,00 €

48,40 €

5,00 €

6,05 €

10,00 €

12,10 €

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

10,00 €

12,10 €

LP-8

Dalton LP-8 8-kanaals lichtorgel (ingebouwde dimmer)

12,50 €

15,13 €

15,00 €

18,15 €

Sfeerverlichting
COB UV Cannon 100W
LED
Stroboscoop
Lightning COB Cannon

Fluo eﬀect, COB LED backlight gun (geluidsgestuurd, manueel of DMX,
afstralingshoek: 33°)
Golden Strobe FL-1800D 2.000 W DMX ("vertragend" ﬂitseﬀect)
ADJ Lightning COB Cannon 100W LED Wash/Strobe/Blinder (fuiven >150man)
Chauvet Strike 1 (1 x 230W LED warm wit + 8 x 2W amber) Wash/Strobe/
Blinder, geschikt voor buitengebruik IP65 (fuiven >250man)

12,50 €

15,13 €

15,00 €

18,15 €

25,00 €

30,25 €

V-Tac® Guirlande 15m

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

6,00 €

7,26 €

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)

9,00 €

10,89 €

8,00 €

9,68 €

4,00 €

4,84 €

5,00 €

6,05 €

15,00 €

18,15 €

20,00 €

24,20 €

25,00 €

30,25 €

25,00 €

30,25 €

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

35,00 €

42,35 €

Gobo 1 kleur
Gobo 2 kleuren
Gobo meerdere kleuren

Productiekost voor gobo op maat (1 kleur)
Productiekost voor gobo op maat (2 kleuren)
Productiekost voor gobo op maat (>2 kleuren)

P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.

P.O.A.
P.O.A.
P.O.A.

Chauvet Strike 1 Blinder

Lichtslingers & LED Guirlandes

Colored Partylight Rope
Flames Partylight Rope
Flash Rope

Guirlande licht slinger 12,5m met 20 gekleurde mix bol lampen IP44 als
tentverlichting, openlucht verlichting voor terras, enz - per stuk
Guirlande lichtslang 1,5m met vlameﬀect (10 "vuureﬀect" lampen) als kerst
verlichting, tent decoratie, enz - per stuk
Stroboscoop LED lichtslang 6m

Architecturaal licht (gebouwen, muren, bomen, objecten, …)
Chauvet Freedom Par
LED Power Bank
LED Pro Beamer RGBW
LED Panel

Freedom Par Quad 4 IP (draadloze uplighter op batterijen, 4 x 5W RGBA Quad
Led, 15-29° , vrij krachtig 2464lux @2m), ideaal als uplighter, geschikt voor
buitengebruik IP54, batterdijduur <8u - per stuk
Briteq LED Power Bank (54 x 1W RGB LED, 3 x 15°, binnen- en buitengebruik
IP65, DMX, 5900lux @ 2m)
Briteq Pro Beamer RGBW In-Outdoor (7 x 12W RGBW LED, 11°, binnen- en
buitengebruik IP66, DMX, 8400 lux @2m)
Nicols LED PANEL (35 x 3W RGB LED Panel 45°, binnen- en buitengebruik IP66,
DMX, 8800lux @ 2m)

Logo Projectie

Rookeﬀecten
Smoke Machines (produceren geconcentreerde rookpluim)
JB Systems FX1000

Rookmachine 1000W (middelgroot debiet 200m³/min, timer, regelbaar, DMX
stuurbaar), 2 liter rookvloeistof inbegrepen
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Antari Z-1000 MKII
JB Systems FX1700
Rookvloeistof

Rookmachine 1000W (middelgroot debiet 283m³/min, timer, regelbaar, DMX
stuurbaar), 2 liter rookvloeistof inbegrepen
Rookmachine 1600W (zeer groot debiet 595m³/min, timer, regelbaar, DMX
stuurbaar), 2 liter rookvloeistof inbegrepen
5 liter Martin/JEM Super ZR Mix ﬂuid voor rookmachine (gemiddelde
rookdichtheid, zuinig in gebruik, vrijwel geurloos, op waterbasis)

20,00 €

24,20 €

30,00 €

36,30 €

25,62 €

31,00 €

25,00 €

30,25 €

35,00 €

42,35 €

30,00 €

36,30 €

Faze Machines (lichte rookverspreiding, zoals hazer maar op basis van rookvloeistof)
Antari Z-350
Antari Z-380
Antari F-3 Touring

Nevelmachine / Fazer 800 watt (normaal debiet 84m³/min, gelijkmatige
mistverspreiding, regelbaar, DMX stuurbaar), 1 liter rookvloeistof inbegrepen
Nevelmachine / Fazer 1450 watt (groot debiet 170m³/min, gelijkmatige
mistverspreiding, regelbaar, DMX stuurbaar), 1 liter rookvloeistof inbegrepen
Nevelmachine / Fazer 800 watt (ﬂuisterstil, normaal debiet 85m³/min,
gelijkmatige mistverspreiding, timer, regelbaar, DMX stuurbaar), in ﬂightcase, 2
liter rookvloeistof inbegrepen

Antari F-5D Touring

Nevelmachine / Fazer 830 watt (ﬂuisterstil, groot debiet 170m³/min,
gelijkmatige mistverspreiding, timer, regelbaar, DMX stuurbaar, draadloze DMX
mogelijk), in ﬂightcase, 2 liter rookvloeistof inbegrepen

40,00 €

48,40 €

Rookvloeistof (fazer)

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

29,34 €

35,50 €

Rigging
Truss
Duratruss DT33 0,5m
Duratruss DT33 1m

Truss 0,5m (driehoek 30/30, Prolyte comp.), zonder statieven
Truss 1m (driehoek 30/30, Prolyte comp.), zonder statieven

Duratruss DT33 1,5m
Duratruss DT33 2m
Duratruss BT33 corner
Duratruss BT33 tricorner
Duratruss deco baseplate
Duratruss heavy baseplate

Truss 1,5m (driehoek 30/30, Prolyte comp.), zonder statieven
Truss 2m (driehoek 30/30, Prolyte comp.), zonder statieven
Hoekstuk 90° (driehoek 30/30, Prolyte comp.)
Hoekstuk 90° (driehoek 30/30/30, Prolyte comp.)
Grondplaat (driehoek 30/30, lichte uitvoering, enkel voor deco)
Grondplaat (1m, zware uitvoering 45 kg, stevige grondplaat voor truss structuur)
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

Scrim Werks Column

6,00 €

7,26 €

8,00 €
10,00 €

9,68 €
12,10 €

12,00 €

14,52 €

12,00 €

14,52 €

14,00 €
3,00 €

16,94 €
3,63 €

10,00 €

12,10 €

25,00 €

30,25 €

5,00 €

6,05 €

6,00 €

7,26 €

7,50 €

9,08 €

10,00 €

12,10 €

12,50 €

15,13 €

15,00 €

18,15 €

50,00 €

60,50 €

Lichtstatieven
Mobil Truss MTS270/2
JB Systems LS290
Duratruss ST-2800B
JB Systems LS400
Mobiltruss MTS410
Expand Stand Cover

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
Wind-up statief light duty (gewicht 12 kg - max hoogte 3 meter – belasting <60
kg) ideaal voor enkele lichteﬀecten of combi met LED Pars
Wind-up statief medium duty (gewicht 14 kg - max hoogte 2,8 meter –
belasting <80 kg) - ideaal voor combi LED Pars + lichteﬀecten
Wind-up statief medium duty (gewicht 16 kg - max hoogte 4 meter – belasting
<80 kg) - ideaal voor moving heads, of combi met LED Pars
Wind-up statief heavy duty (gewicht 25 kg - max hoogte 4,1 meter – belasting
<85 kg) - ideaal voor lichtbrug
Expand Pro Tripod Lighting Stand Cover: lycra stretch hoes, voor een verzorgd
uitzicht van het lichtstatief, beschikbaar in wit (ideaal met LED verlichting) opgelet: wordt enkel door ons geplaatst, geen losse verhuur

Lichtbruggen
Lichtbrug 3m
Lichtbrug 4m
Lichtbrug 6m

2 x wind-up statief heavy duty, 2 T-adaptors met safety, 3m truss 30/30
2 x wind-up statief heavy duty, 2 T-adaptors met safety, 4m truss 30/30
2 x wind-up statief heavy duty, 2 T-adaptors met safety, 6m truss 30/30

60,00 €

72,60 €

70,00 €

84,70 €

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.
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Confetti Machines & Streamers
MagicFX® Electric Power Shot (basissysteem, stroomkabel incl), bereik max
8m-10m, electric shooters & controller apart te bestellen
MagicFX® Eﬀecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle Power Shots
simultaan)
MagicFX® Eﬀecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 Power Shots apart
bedienen)
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
LED Confetti Fountain DMX (12 x LED 1 W + krachtige blazer), bereik max.
8m-10m, confetti & DMX sturing apart te bestellen
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)
CO2 Big Blaster - ex CO2 & Confetti (output: tot 20m, kan tot 15kg confetti/
minuut wegblazen), confetti/streamers apart te bestellen
MagicFX® Confetti Gun: oplaadbaar confetti geweer, kan drie electric shooters
afvuren (niet inbegrepen)
CO2 Bottle B27 "YSFA - top quality" (60 sec) - gewicht: +/- 50 kg - 120cm
CO2 Bottle B50 "YSFA - top quality" (120 sec) - gewicht: +/- 85kg - 160cm
MagicFX® Confetti Stadium Shot (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)

12,40 €

15,00 €

6,61 €

8,00 €

9,92 €

12,00 €

49,59 €

60,00 €

33,06 €

40,00 €

57,85 €

70,00 €

82,64 €

99,99 €

49,59 €

60,00 €

45,45 €

54,99 €

66,07 €

79,94 €

152,90 €

185,01 €

206,61 €

250,00 €

30,00 €

36,30 €

6,57 €

7,95 €

8,22 €

9,95 €

9,88 €

11,95 €

7,02 €

8,49 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall metallic confetti (output: 10m-12m) in
volgende kleuren: blauw, rood, roze, groen, zwart, zilver, goud of multicolor

8,22 €

9,95 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall metallic confetti (output: 10m-12m) in
"LASER" variant (met extra super reﬂecterende laag, ideaal te gebruiken met
licht- & lasereﬀects voor een maximaal eﬀect) - keuze uit volgende kleuren:
zilver of goud

9,88 €

11,95 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall paper streamers 8m (output:
12m-16m) in volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen,
donkergroen, lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

7,40 €

8,95 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall streamers (output: 12m-16m) in
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van
de verlichting

8,22 €

9,95 €

MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall metallic streamers 6m (output:
14m-18m) in volgende kleuren: blauw, rood, roze, groen, zwart, zilver, goud of
multicolor

7,85 €

9,50 €

MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall paper confetti (output: 6m-8m) in
volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen, donkergroen,
lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

5,37 €

6,50 €

6,57 €

7,95 €

5,99 €

7,25 €

6,57 €

7,95 €

MagicFX® Confetti Stadium Shot X-Treme (werkt op perslucht, tankinhoud 65
liter, tot 8 bar), excl. confetti / streamers & compressor (output: 20m tot wel
50m, afhankelijk van de omgeving en de keuze confetti/streamers)
Compressor 8 bar (voor MagicFX® Stadion Shot)
MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall paper confetti (output: 10m-12m) in
volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen, donkergroen,
lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor
MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall paper confetti (output: 10m-12m):
rode hartjes
MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall UV Fluo paper confetti (output:
10m-12m) in volgende kleuren: roze, geel, oranje of groen
MagicFX® Electric Shooter 80cm slowfall confetti (output: 10m-14m) in mixed
wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van de
verlichting

MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall paper confetti (output: 6m-8m): rode
hartjes
MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall confetti (output: 6m-8m) in mixed wit
(paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van de
verlichting
MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall metallic confetti (output: 8m-10m) in
volgende kleuren: blauw, rood, roze, groen, zwart, zilver, goud of multicolor
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MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall paper streamers 8m (output:
9m-12m) in volgende kleuren: paars, rood, roze, oranje, geel, lichtgroen,
donkergroen, lichtblauw, donkerblauw, zwart, wit of multicolor

5,58 €

6,75 €

MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall paper streamers (output: 9m-12m) in
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van
de verlichting

6,20 €

7,50 €

6,25 €

7,56 €

3,26 €

3,94 €

3,72 €

4,50 €

4,34 €

5,25 €

3,72 €

4,50 €

3,51 €

4,25 €

3,72 €

4,50 €

MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 12m) in
volgende kleuren: lichtblauw, rood, wit, geel, lichtgroen, multicolor, oranje of
roze

4,75 €

5,75 €

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

4,96 €

6,00 €

7,40 €

8,95 €

5,17 €

6,26 €

5,58 €

6,75 €

5,74 €

6,95 €

MagicFX® Slowfall paper confetti (55mm x 17mm) 1 kg, keuze uit volgende
kleuren: paars, roze, oranje, lichtgroen, donkergroen, lichtblauw, donkerblauw,
zwart, wit of multicolor

9,05 €

10,95 €

MagicFX® Slowfall metallic confetti (55mm x 17mm) 1 kg, keuze uit volgende
kleuren: oranje, wit, zwart, wit+zilver, roze, multicolor, rood, goud, donkerblauw,
groen of zilver

15,29 €

18,50 €

20,62 €

24,95 €

20,62 €

24,95 €

MagicFX® Powderfetti Fluo (zeer kleine 6mm confetti die het eﬀect van de FX
powder verfpoeders imiteert) - komt best tot zijn recht op grotere events, bij
gebruik van blacklight verlichting - 1,1kg - keuze uit volgende kleuren: ﬂuo
geel, ﬂuo groen of ﬂuo paars

27,23 €

32,95 €

MagicFX® Powderfetti (zeer kleine 6mm confetti die het eﬀect van de FX
powder verfpoeders imiteert) - komt best tot zijn recht op grotere events 1,1kg - keuze uit volgende kleuren: geel, rood, wit, paars, roze, licht groen, licht
blauw, zwart, oranje, groen, blauw of multicolor

14,83 €

17,94 €

40,00 €

48,40 €

16,52 €

19,99 €

20,65 €

24,99 €

MagicFX® Electric Shooter 40cm slowfall metallic streamers 6m (output: 12m)
in volgende kleuren: blauw, rood, roze, groen, zwart, zilver, goud of multicolor
MagicFX® 28cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 8m) in
volgende kleuren: lichtblauw, rood, wit, geel, lichtgroen, multicolor, oranje of
roze
MagicFX® 28cm Handshooter confetti slowfall (output: tot 8m) in mixed wit
(paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van de
verlichting
MagicFX® 28cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 8m): rode
hartjes
MagicFX® 28cm Handshooter confetti slowfall metallic (output: tot 8m) in
volgende kleuren: zilver of goud
MagicFX® 28cm Handshooter slowfall paper streamers 8m (output: tot 8m) in
multicolor
MagicFX® 28cm Handshooter slowfall streamers 8m (output: tot 8m) in mixed
wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van de
verlichting

MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall paper (output: tot 12m): rode
hartjes
MagicFX® 50cm Handshooter confetti slowfall metallic (output: tot 12m) in
volgende kleuren: zilver of goud
MagicFX® 50cm Handshooter slowfall paper streamers 12m (output: tot 12m) in
multicolor
MagicFX® 50cm Handshooter slowfall streamers 12m (output: tot 12m) in
mixed wit (paper) + silver (metallic) => zeer mooi eﬀect, neemt de kleur aan van
de verlichting

MagicFX® Slowfall UV Fluo confetti (55mm x 17mmm) 1 kg - keuze uit
volgende kleuren: roze, geel, oranje of groen
MagicFX® Slowfall metallic confetti (55mm x 17mm) "LASER" variant (met extra
super reﬂecterende laag, ideaal te gebruiken met licht- & lasereﬀects voor een
maximaal eﬀect) - 1kg - keuze uit volgende kleuren: zilver of goud

Poederverf eﬀects

Vuureﬀecten
Fire Jet (excl controller, aerosol vullingen niet inbegrepen), bereik max 4m-5m
Aerosol vulling voor Firejet voor +/- 60 shots "normaal" vuur eﬀect
Aerosol vulling voor Firejet voor +/- 60 shots: beschikbaar in kleuren blauw,
rood, geel, paars & groen
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MagicFX® Eﬀecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle Fire Jets simultaan)
MagicFX® Eﬀecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 Fire Jets apart bedienen)
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
Virtual Flame 1,5 m - 8 x halogeen 40W

6,61 €

8,00 €

9,92 €

12,00 €

86,78 €

105,00 €

35,00 €

42,35 €

82,65 €

100,01 €

Indoor Fireworks Pyro Simulator
Vuurfontein Showven Mini Sparkular BT-06: dit is geen vuurwerk, maar werkt
op basis van granulaat (zirconium/titanium) die de gensters laat omhoog
schieten tot 2,5m (veiligheidshoogte: 3,5m), onschadelijk en veilig, laat geen
residu achter, kan aangestuurd worden via DMX of controller (apart bij te
bestellen)

4,13 €

5,00 €

17,00 €

20,57 €

165,29 €

200,00 €

50,00 €

60,50 €

95,04 €

115,00 €

41,32 €

50,00 €

100,00 €

121,00 €

24,79 €

30,00 €

45,45 €

54,99 €

66,07 €
6,61 €

79,94 €
8,00 €

9,92 €

12,00 €

20,00 €

24,20 €

40,00 €

48,40 €

40,00 €

48,40 €

26,45 €

32,00 €

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

60,00 €

72,60 €

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

40,00 €

48,40 €

Chauvet® Cumulus low fog machine (gekoeld door ultrasone agitator dus
geen droogijs nodig, excl 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

74,38 €

90,00 €

35,00 €

42,35 €

Afstandsbediening voor de Mini Sparkular
Titan Granulaat 50gr (vulling voor de Mini Sparkular), max. 3 à 4 minuten eﬀect
Vuurfontein Showven Sparkular: dit is geen vuurwerk, maar werkt op basis van
granulaat (zirconium/titanium) die de gensters laat omhoog schieten tot 4,5m
(veiligheidshoogte: 6m), onschadelijk en veilig, laat geen residu achter, kan
aangestuurd worden via DMX of controller (apart bij te bestellen)
Titan Granulaat 200gr (vulling voor de Sparkular), max. 10 à 15 minuten eﬀect
Sparkular Controller: bedieningscase voor de Sparkular (kan tot 18 toestellen
aansturen, 6 modes, ingebouwde programma's)

CO2 Jets
CO2 jet "heavy noise" - ex CO2 & controller, incl CO2 slang & kabels (output:
8m-10m)
BIG CO2 Jet Duo - ex CO2 & controller, incl CO2 slang & kabels (output:
10m-15m) - opgelet: heeft 2 CO2-bottles nodig als voeding
MagicFX® CO2 Gun - ex CO2, incl CO2 slang (output: 6m-8m)
CO2 Bottle B27 "YSFA - top quality" (60 sec) - gewicht: +/- 50 kg - 120cm
CO2 Bottle B50 "YSFA - top quality" (120 sec) - gewicht: +/- 85kg - 160cm
MagicFX® Eﬀecti'vator 1 (1 kanaals-bediening, bedient alle CO2 jets simultaan)
MagicFX® Eﬀecti'vator 4 (4-kanaals controller, kan 4 CO2-jets apart bedienen)

Geisers - Omhoog Gerichte Rookmachines (CO2-achtig Eﬀect)
Upwards Steamer 1200 W (incl. 2 liter vloeistof): creëert verticale rookpluim tot
3m
Chauvet Geyser RGB (excl. vloeistof): creëert verticale rookpluim tot 3m,
uitgelicht door ingebouwde RGB (21x 3W) LED's voor spectaculair eﬀect
Chauvet Geyser P6 (excl. vloeistof): creëert verticale rookpluim tot 3m,
uitgelicht door ingebouwde RGBA+UV (6x 7W) LED's voor spectaculair eﬀect
Chauvet DJ GJ5 Quick Dissipating Fluid 5 liter voor geyser gebruik: bootst CO2
simulatie na, rook verdwijnt snel (waterbasis, ongevaarlijk, geurloos)

Low Ice Fogger

10kg droogijs CO2 schilfers (verpakt in isomobox, waarborg!): goed voor 6 à 10
min. rook (Pea Souper), kan tot 6u rook koelen (Ice-101)
Premium light fog vloeistof Antari FLR - 5L (voor ICE-101)
Chauvet® LLF Ground Hugging Fog 5 liter (voor Cumulus)
Destilled Water (gedestilleerd water) - 5L (voor Cumulus)
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Sneeuweﬀecten
Snow machine S-200 excl. vloeistof met bekabelde afstandsbediening (output:
5m-8m, max. verbruik 10l/uur)
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)
MagicFX® Snow Pro vloeistof Ready To Use - 5 L
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

33,06 €

40,00 €

49,59 €

60,00 €

10,70 €

12,95 €

90,00 €

108,90 €

20,00 €

24,20 €

14,50 €

17,55 €

18,90 €

22,87 €

148,76 €

180,00 €

68,27 €

82,60 €

82,64 €

99,99 €

45,45 €
66,07 €

54,99 €
79,94 €

57,85 €

70,00 €

8,22 €

9,95 €

14,01 €

16,95 €

4,75 €

5,75 €

6,57 €

7,95 €

Big Foam Machine (om in truss te hangen) - produceert schuim tot 20 m3 / min
(gemiddeld verbruik: 1 bidon/avond) - ideaal voor schuimfeesten tot 150 man excl. trusscontructie & waterciterne 1000 liter

100,00 €

121,00 €

MBN F-300 Foam machine (om in truss te hangen) - produceert schuim tot
120m3 / min (gemiddeld verbruik: 2 bidons/avond) - ideaal voor
schuimfeesten tot 250 man - excl. trusscontructie & waterciterne 1000 liter

150,00 €

181,50 €

MBN FC-500 - schuimkanon - bereik: tot wel 8m - produceert schuim tot
100m3 / minuut (gemiddeld verbruik: 2 à 3 bidons/avond) - ideaal voor
schuimfeesten tot 400 man - incl. pomp & leidingen, excl. trusscontructie &
waterciterne 1000 liter

210,00 €

254,10 €

68,27 €

82,60 €

50,00 €

60,50 €

40,00 €

48,40 €

30,00 €

36,30 €

45,00 €

54,45 €

200,00 €

242,00 €

Antari PM-1: pan motor voor de S-500 (horizontale spreiding 180°, tot 4x betere
spreiding dan zonder deze motor)
Antari SL-5N ﬁjne sneeuwvloeistof - ready to use - 5 L - speciaal voor de S-500
Antari SL-5AN ﬁjne premium sneeuwvloeistof - ready to use - 5 L - speciaal
voor de S-500, droogt snel op, laat geen residu achter
MBN SC-470 Mega Snow Cannon, manuele bediening (output: tot 20m, max.
verbruik 150l tot 300l per uur, bevestiging aan truss of op mobiele frame)
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
CO2 Big Blaster - ex CO2 & paper confetti sneeuweﬀect 10mm x 10mm (output:
tot 20m)
CO2 Bottle B27 "YSFA - top quality" (60 sec) - gewicht: +/- 50 kg - 120cm
CO2 Bottle B50 "YSFA - top quality" (120 sec) - gewicht: +/- 85kg - 160cm
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)
MagicFX® Snow Flakes paper "crushed ice", sneeuwvlokken eﬀect - 500 gr
(brandvrij, realistisch eﬀect) - opgelet: niet geschikt voor CO2-blaster
MagicFX® Witte Slowfall Paper confetti sneeuweﬀect 10mm x 10mm - 1 kg
(brandvrij)
MagicFX® 50cm Handshooter Snow Flakes paper "crushed ice"
sneeuwvlokken eﬀect (output: tot 12m)
MagicFX® Electric Shooter 80cm Snow Flakes paper "crushed ice"
sneeuwvlokken eﬀect (output: 10m-12m)

Schuimmachines

Schuimconcentraat 20 L MagicFX® (1000 liter citerne: 980 liter water + 20 liter
concentraat, tank & water door klant te voorzien)

Bubble Eﬀecten
Le Maitre Bubble Master 2000 (8000 bubbles/min), output tot 12m - verbruik:
max. 5 liter/uur (bij continu gebruik)
MagicFX® Bubble Monster (8000 bubbles/min), output tot 10m - verbruik:
max. 5 liter/uur (bij continu gebruik)
Bubble Blast bubble machine (5000 bubbles/min), output tot 6m - verbruik:
max. 2 liter/uur (bij continu gebruik)
Antari B-200 bubble machine (5000 bubbles/min), output tot 8m - verbruik:
max. 3 liter/uur (bij continu gebruik), DMX aansturing mogelijk
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)

PartyDJ

✆ 0486 96 30 31

pagina 12 van 16

MagicFX® Pro Bubble Fluid - Ready To Use ( 5 l ) - geurloos, op waterbasis,
uitstekend rendement met sterke, grote bellen - ideaal voor fuiven en events
MagicFX® Pro Smoke Fluid for Smokebubble - Ready To Use ( 5 l ) - geurloos,
op waterbasis, speciale rookvloeistof voor de Smokebubble Blaster
JB Systems Bubble Fluid - Ready To Use ( 5 l ) - geurloos, hypo allergeen,
normaal rendement met groot aantal bellen - ideaal voor kleinere feesten
Bubble Vloeistof UV - Ready To Use ( 5 l ) - op waterbasis, normaal rendement,
groot aantal bellen, licht op bij blacklight verlichting

23,75 €

28,74 €

81,50 €

98,62 €

13,65 €

16,52 €

22,64 €

27,39 €

185,95 €

225,00 €

20,66 €

25,00 €

2,69 €

3,25 €

3,30 €

3,99 €

2,47 €

2,99 €

2,69 €

3,25 €

4,95 €

5,99 €

5,78 €

6,99 €

5,36 €

6,49 €

4,55 €

5,51 €

16,52 €

19,99 €

24,00 €

29,04 €

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)
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)

Professional BodyPaint
Paint Glow UV Hair Gel (10ml) - verkrijgbaar in 6 neonkleuren geel, groen,
blauw, roze, oranje en rood.
Paint Glow UV Face / Body Paint (10ml) - verkrijgbaar in roze, groen, blauw,
oranje, geel , rood, rozerood, wit , zonlicht-oranje, magenta, violet en paars
Paint Glow UV Glitter Body Gel (10ml) - verkrijgbaar in groen, blauw,
rood,lichtblauw, violet, zilver, goud, wit en lavender
Paint Glow Fake Blood (10ml) - stage blood of toneelbloed: geeft zeer
realistisch een imitatie van een bloedende wonde (ideaal voor halloween)
Kryolan Aquacolor UV Body Paint (15ml), verkrijgbaar in blauw, oranje, violet,
groen, wit of roze
Kryolan Lippenstift UV, verkrijgbaar in oranje, geel, groen, rood, blauw of paars

Breaklights - Breeklichtjes - Glow sticks
Glow Armbanden 100 stuks, verkrijgbaar in roze, blauw, geel, groen, rood,
oranje of multicolor
Glow 6" sticks 10 stuks, verkrijgbaar in roze, blauw, geel, groen, wit, rood, oranje
of paars
Glow 22" halskettingen 50 stuks, verkrijgbaar in blauw geel, rood, groen of
tricolor

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

KARAOKE HUREN

Karaoke set 1

Klant voorziet zelf tv's & klankversterking: karaoke speler & audio/video
mengtafel,, 2 microfoons op statieven (incl 2x5m microkabel), karaoke songs,
songbooks, balpennen & invulpapiertjes

160,00 €

193,60 €

Karaoke set 2

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

185,00 €

223,85 €

Karaoke set 3

Set voor groepen <20 pers., klant voorziet zelf scherm(en) voor publiek: karaoke
speler & audio/video mengtafel,, 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

210,00 €

254,10 €

Karaoke set 4

Set voor groepen 21-80 pers.: karaoke speler & audio/video mengtafel,
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

230,00 €

278,30 €
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Karaoke set 5

Set voor groepen 81-120 pers.: karaoke speler & audio/video mengtafel,,
ﬂatscreen 22"/56cm LED TV monitor (zang) incl 5m HDMI kabel, 2 ﬂatscreens
42"/102cm LCD TV monitor (publiek) incl 2x10m HDMI kabel, 2 microfoons op
statief (incl 2x5m microkabel), 1 actieve zangmonitor, 2 actieve luidsprekers op
statieven, karaoke songs, songbooks, balpennen & invulpapiertjes

295,00 €

356,95 €

Karaoke set 6

Set voor groepen 121-200 pers.: karaoke speler & audio/video mengtafel,
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 geluidset,
karaoke songs, songbooks, balpennen & invulpapiertjes

380,00 €

459,80 €

20,00 €

24,20 €

40,00 €

48,40 €

50,00 €

60,50 €

5,00 €

6,05 €

Beamer Sanyo 2200
(thuis/kleine presentaties
<50 personen)

LCD projector Sanyo PLC-XD2200 (XGA 1024x768, 4:3 beeld, 2200 Ansi Lumen,
contrast 500:1, zoom: 1,2x), inputs: Computer in (mini D-sub 15pin VGA) x 2,
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 - outputs: Monitor out (mini D-sub
15pin VGA) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 1W x 1, incl extra HDMI/VGA
koppelstuk - te gebruiken in verduisterde ruimtes - afstand tot 100 inch
scherm: +/- 3,6m - ideaal te gebruiken in combi met de businesslite 80"

30,00 €

36,30 €

Beamer Benq 3000 HD
(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, SVideo 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"

50,00 €

60,50 €

Beamer Optoma 3200 HD
(beurzen/groepen <120
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 tripod 100" & de fastfold 120"

55,00 €

66,55 €

Beamer Acer P6500 HD
(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" & 150"

90,00 €

108,90 €

25,00 €

30,25 €

AUDIOVISUEEL
Flatscreen TV monitors
LED 56cm
LCD 102cm
LED 107cm (beurzen/
presentaties)
K&M wind-up TVmonitorstatief

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
Flatscreen ⌀40"/102cm Samsung Full HD LCD public display monitor 24/7
(afm. scherm 930x523, aspect ratio: 16:9, contrast 2000:1/5000:1, kijkhoek 178°,
inputs: VGA, BNC, DVI, HDMI) - per stuk, excl statief
Flatscreen ⌀42"/107cm LG Full HD LED public display monitor 24/7 (afm.
scherm 930x523, aspect ratio: 16:9, contrast 3000:1, kijkhoek 176°, inputs: 1 x Dsub 15 pin; Component (RCA); Composite (RCA), 3 x HDMI) - per stuk, excl
statief
K&M 21300 pro wind-up statief zwart

Projectoren & beamers

Projectieschermen
iVisions Businesslite
80" (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
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iVisions Businesslite
93" (16:10)
iVisions Tripod 100" (4:3)

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

35,00 €

42,35 €

25,00 €

30,25 €

DMT Fast Fold 120" (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

60,00 €

72,60 €

DMT Fast Fold 120" (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 295 cm, beeld (16:9), reﬂectiewaarde 1.0, kijkhoek 160°, gewicht 47 kg

70,00 €

84,70 €

Projectiescherm - dual vision front/retro ⌀150"/381cm (3m br x 2,2m h),
Projecta Fast Fold 150" (4:3) 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

70,00 €

84,70 €

35,00 €

42,35 €

100,00 €

121,00 €

15,00 €

18,15 €

12,00 €

14,52 €

Mobiele projectortafel Projecta Stand Master I
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)

10,00 €

12,10 €

5,00 €

6,05 €

Draadloze presenter laser (voor bvb voordrachten, presentaties) - 1mW - class
Splitter/booster om VGA-signaal te versterken / verdelen naar 4 outputs
(gepowerd)
Switch om 2 VGA beeldbronnen naar 1 VGA output te sturen (gepowerd)
VGA-kabel (PC naar projector) 15 meter professionele kwaliteit
Maakt overgang van VGA naar HDMI mogelijk, professionele kwaliteit
Splitter/booster om HDMI-signaal te versterken / verdelen naar 4 outputs
(gepowerd)
Splitter/booster om HDMI-signaal te versterken / verdelen naar 2 outputs
(gepowerd)
Zender + ontvanger om HDMI signaal over langere afstanden >10m mogelijk te
maken, incl. 15m of 20m ethernet kabel

5,00 €

6,05 €

8,00 €

9,68 €

5,00 €

6,05 €

10,00 €

12,10 €

8,00 €

9,68 €

8,00 €

9,68 €

5,00 €

6,05 €

15,00 €

18,15 €

7,00 €

8,47 €

5,00 €

6,05 €

Duratruss scherm

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

AV accessoires & bekabeling
Apple Macbook Pro
Mede8er

laptop als beeldbron (enkel met technieker van PartyDJ)
mediaspeler USB als beeldbron

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

Stand Master
Benq USB WiFi dongle
Laser pointer
VGA splitter 1 in / 4 uit
VGA switch 2 in / 1 uit
VGA-cable 15m
VGA to HDMI + scaler
HDMI splitter 1 in / 4 uit
HDMI splitter 1 in / 2 uit
HDMI extender set
HDMI extender receiver
D-Link DGS-108

Extra ontvanger voor bovenstaande extender set (opgelet: hier is een ethernet
switch voor nodig, deze is niet inbegrepen)
8-poorts netwerk switch 8 x 10/100/1000 MB/s

ELECTRICITEIT
Stroomkabels monofazig
Verlengkabel 1,5
Verlengkabel 2,5
Domino 1,5
Domino 2,5

Stroomverlengkabel 1,5mm² CTMB-N per meter
Stroomverlengkabel 2,5mm² CTMB-N per meter
Domino stekkerdoos met kabel 1,5mm² per stuk
Domino stekkerdoos met kabel 2,5mm² per stuk

Haspel 25m
Haspel 40m

Kabelhaspel 25m 3x2,5mm2 (4 stopcontacten 16A)
Kabelhaspel 40m 3x2,5mm2 (3 stopcontacten 16A)

0,10 €

0,12 €

0,20 €

0,24 €

0,40 €

0,48 €

2,50 €
15,00 €

3,03 €
18,15 €

20,00 €

24,20 €

15,00 €

18,15 €

Stroomkabels 3-fazig
Kabel 32A

Krachtstroom kabel 32 A CEE Norm 25 meter

PartyDJ

✆ 0486 96 30 31

pagina 15 van 16

Stroomverdeelkast
PSU Verdeelkast 32A

Stroomverdeelkast 32A 3-fasig (380V) naar 12 x 16A (230V)
3 fazig 380V 32A = 20000 watt vermogen

25,00 €

30,25 €

0,55 €
0,35 €

0,67 €
0,42 €

PRESTATIES
Transport BW
Transport CAR

Transport met bestelwagen (levering/ophaling) - per afgelegde km
Transport met auto (verplaatsing DJ of crew) - per afgelegde km

Wij hanteren geen uurloon tijdens transport en rekenen dus enkel bovenstaande km vergoeding aan. Gelieve steeds de nodige
parkeerplaats te voorzien tijdens opbouw, afbouw en tijdens de uitvoering van prestaties.
60,00 €

72,60 €

125,00 €

151,25 €

Per uur, per persoon

35,00 €

42,35 €

Per half uur, per persoon (afspraak niet gerespecteerd door klant)

20,00 €

24,20 €

DJ/Karaoke begeleider

Per uur (minimumforfait 6 uur), indien alle materiaal bij ons gehuurd werd

45,00 € vrij v. BTW

Enkel DJ

Per uur (minimum 6 uur), indien materiaal niet bij ons gehuurd werd

50,00 € vrij v. BTW

Plaatsing < 200 eur huur
Plaatsing > 200 eur huur
Stagehand opbouw/
afbouw
Wachttijd medewerker

Forfait per installatie (laden/lossen/aansluitingen/testen/nazicht) - richtprijs
Forfait per installatie (laden/lossen/aansluitingen/testen/nazicht) - richtprijs

Klank (P.A.)/Lichtechnieker Per uur, per persoon (minimum 6 uur)

50,00 €

60,50 €

Kuisen, oprollen kabels, ...

20,00 €

24,20 €

Bij het niet degelijk terugbrengen materiaal - per half uur

HUUR VOOR LANGERE PERIODES
1 dag
dagprijs x 1
2 dagen
dagprijs x 1,25
3 dagen
dagprijs x1,5
4 dagen
dagprijs x 1,75
5-7 dagen
dagprijs x 2
8-10 dagen
dagprijs x 2,25
10-14 dagen
dagprijs x 2,5
Coëﬃciënten zijn niet van toepassing op de "special party eﬀects".
Voor langere huurperiodes, gelieve ons te contacteren via info@partydj.be
• Alle vermelde prijzen zijn louter informatief en niet bindend.
• De huurprijzen gelden steeds per dag.
• Deze prijzen zijn afhaalprijzen (afgehaald in ons magazijn te Aalst). Transport &
plaatsingskost niet inbegrepen.
• Afhalingen enkel toegestaan in gesloten voertuigen.
• De apparatuur moet steeds beschermd worden tegen stof, vuil en vocht.
• Op de huur van materialen, transport en prestaties techniekers is 21% BTW verschuldigd.
• DJ-prestaties zijn vrij van BTW, volgens artikel 44 van het BTW-wetboek.
• Er wordt steeds een huurwaarborg gevraagd.
• Reserveren kan enkel schriftelijk en na betaling van de optie.
• Betaling van huur, prestaties en waarborg gebeuren ten laatste bij aﬂevering.
• Vraag telkens een oﬀerte.
• Onze volledige voorwaarden kan je nalezen in de overeenkomst of via de website.
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