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PA-systemen 

 
Luidsprekers: Top/Fullrangespeakers Prijs p.d.  
RCF TT22A Top (750 W) € 45,00 
RCF TT1A Top (800 W)  € 45,00 
RCF TT2A Top (1600 W)  € 50,00 
RCF TTL33A Line-array module (750 W) € 60,00 
RCF TTL6A Top (2200 W) €` 100,00 
RCF NX12 SMA Monitor (700 W) € 35,00 
RCF ART 310A Fullrange 400 W Rms € 30,00 
RCF ART 712A Fullrange 750 W Rms € 32,50 
RCF ART 715A Fullrange 750 W Rms € 35,00 
RCF HD 32A Fullrange 700 W Rms € 37,50 
 
Luidsprekers: Subspeakers Prijs p.d.  
RCF TTS18A Bas (1000 W) € 50,00 
RCF TTS28A Bas (2000 W) € 70,00 
RCF TTS36A Bas (4000 W) € 100,00 
RCF SUB8004AS Bas (1250 W) € 45,00 
 
Luidsprekers: Complete actieve systemen Prijs p.d.  
Set 1: 2 x SUB8004AS, 2 x ART 712A incl. bekabeling (3,9 Kw)  € 150,00 
Set 2: 2 x SUB8004AS, 2 x TT22A incl. bekabeling (4 Kw)  € 175,00 
Set 3: 2 x TTS18A, 2 x TT1A incl. bekabeling (3,5 Kw) € 200,00 
Set 4: 2 x TTS28A, 2 x TT2A incl. bekabeling (7,2 Kw) € 250,00 
Set 5: 2 x TTS36A, 2 x TTL6A incl. bekabeling (12,4 Kw) € 400,00 
Set 6: 4 x TTS28A,12 x TTL33A incl. bekabeling (17 Kw) € 900,00 
Set 7: 4 x TTS28A, 8 x TTL33A incl. bekabeling (14 Kw) € 750,00 
Set 8: 6 x TTS28A, 12 x TTL33A incl. bekabeling (21 Kw)  € 1000,00 
 
Mixers Prijs p.d. 
Allen & Heath dLive S7000 € 250,00 
Allen & Heath DM 64 stagerack incl. kabelhaspel 80 mtr. € 150,00 
Allen & Heath dLive C2500 € 175,00 
Allen & Heath CDM 32 stagerack incl. kabelhaspel 50 mtr. € 100,00 
Allen & Heath SQ5 digitale mixer € 125,00 
Allen & Heath AR2412 stagerack € 55,00 
Allen & Heath AR168 stagerack € 35,00 
Allen & Heath DX168 stagerack € 40,00 
Allen & Heath AR84 stagerack € 25,00 
Allen & Heath ZED 12 FX (6 mic / 3 stereo incl. effectproc.) € 20,00 
Dateq Apollo € 22,50 
dB Technologies PLM 8.4FX (4 mic / 4 stereo incl. Effectproc.) € 7,50 
Pioneer DJM-800 discomixer € 55,00 
Pioneer DJM-900 discomixer € 65,00 
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Audioprocessoren Prijs p.d. 
RCF RD-net 8 controller € 40,00 
Xilica XD-4080 system controller € 40,00 
XTA DP200 € 25,00 
 
CD/MD/DJ-gear Prijs p.d. 
LD Systems CDMP 1 digital audioplayer € 7,50 
Tascam CD-200 CD speler € 10,00 
Tascam SS R-05 Digital audio player/recorder € 20,00 
Tascam MD-350 MD speler € 20,00 
Numark MP302 twin CD speler € 17,50 
Pioneer CDJ-850 € 35,00 
Pioneer CDJ-900 € 47,50 
Pioneer CDJ-2000 € 55,00 
Turntable JB systems € 10,00 
Pioneer DJ-set 1: 2 x CDJ-850 + 1 x DJM-800 € 125,00 
Pioneer DJ-set 2: 2 x CDJ-900 + 1 x DJM-800 € 150,00 
Pioneer DJ-set 3: 2 x CDJ-2000NXS + 1 x DJM-800 € 165,00  
Pioneer DJ-set 4: 2 x CDJ-2000NXS + 1 x DJM-900 € 175,00 
 
 

Microfoons & DI’s 
 
Microfoons Prijs p.d. 
AKG C1000S (Condensator) € 10,00 
AKG D12 (Basedrum) € 10,00 
AKG C519M (instrument) € 10,00 
Beyer M201-TG € 7,50 
DPA d:facto Vocal € 15,00 
DPA 4061 B zwart (lavalier) (incl. microdotverloop) € 15,00 
DPA 4066 F beige (headset omni) (incl. microdotverloop) € 25,00 
DPA 4088 F beige(headset cardioide) (incl. microdotverloop) € 25,00 
DPA 4099 (instrument) (incl. microdotverloop) € 20,00 
Lewitt MTP 550 DMS € 7,50 
Neumann KM 184 (matched stereopaar mogelijk) € 15,00 
Shure SM 57 € 7,50 
Shure SM 58 € 7,50 
Shure SM 17 (instrumentclip) € 10,00 
Sennheiser E835S € 6,00 
Sennheiser E845S € 7,50 
Sennheiser E 604 (Snareclip) € 7,50 
Sennheiser E 608 (Instrumentclip) € 7,50 
Sennheiser E 614 (Condensator) € 7,50 
Sennheiser E 901 (Grensvlak) € 10,00 
Sennheiser E 902 (Basedrum) € 7,50 
Sennheiser E 906 (Gitaar/drums) € 7,50 
Sennheiser E 908 (Instrumentclip) € 10,00 
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Sennheiser E 914 (Condensator) € 10,00 
Sennheiser Com 1423 (incl. tafelvoet MZT-100 en klem MZQ-100) € 20,00 
Sennheiser MKE 40-EW (reversmicrofoon voor EW-serie) € 10,00 
Sennheiser ME 2 (reversmicrofoon voor EW-serie) € 5,00 
Sennheiser ME 3 (headset voor EW-serie) € 5,00 
Sennheiser ME 4 (reversmicrofoon voor EW-serie) € 5,00 
sE 4400a (grootmembraan condensator) € 25,00 
sE 4-ST (matched stereopaar condensator) € 25,00 
sE 8 (kleinmembraan condensator) € 10,00 
 
DI’s, signaalsplitters/combiners en lijntransformatoren Prijs p.d. 
Behringer Ultra DI100 actief / Utra DI20 actief (2-kanalen) € 7,50 
Behringer Ultralink MS8000 microfoonsplitter € 7,50 
Klark Teknik DN100 € 7,50 
Klark Teknik DN200 € 12,50 
Palmer Pan 04 stereo DI € 7,50 
Palmer Pan 01 DI € 5,00 
Stageline DIB100 € 5,00 
Stageline DIB102 € 7,50 
Stageline Line Transformer LTR 102 € 5,00 
Stageline MC31 combiner € 5,00 
 
Draadloze microfoon- en in-earsystemen Prijs p.d. 
Sennheiser EW 100G4 met SKM945 Handheld (excl. batterijen) € 35,00 
Sennheiser EW 500G3 met SKM965 Handheld (excl. batterijen) € 45,00 
Sennheiser EW 500G3 SK500 beltpack excl. lavalier of headset (excl. batterijen) € 45,00 
Sennheiser EM 3032 2-kanaals ontvanger € 60,00 
Sennheiser EM 6000 Dante 2-kanaals ontvanger € 80,00 
Sennheiser EM1046 8-kanaals ontvanger € 240,00 
Sennheiser SKM 5000 Handheld (excl. batterijen) € 30,00 
Sennheiser SKM 6000 Handheld € 40,00 
Sennheiser SK 50 beltpack excl. lavalier of headset (excl. batterijen) € 30,00 
Sennheiser SK 6000 beltpack excl. lavalier of headset € 40,00 
Sennheiser SK 1036 beltpack excl. lavalier of headset (exl. Batterijen) € 15,00 
Sennneiser A2003 vlag (450 -960 Mhz) € 12,50 
Sennheiser ASA300 antennedistributie 8-voudig € 45,00 
Sennheiser SR3056 In-Ear 2-kanaals zender € 60,00 
Sennheiser EK1039 / EK3053 beltpack (excl. batterijen) € 25,00 
 
Microfoonstatieven Prijs p.d. 
Kick / gitaarstatief K&M € 2,50 
Microstatief K&M € 2,50 
Overhead / opnamestatief K&M incl. uitschuifbare hengel € 10,00 
Verdeelrail 2 microfoons K&M € 1,00 
Speakerstatief K&M (M20 of 35 mm.) € 3,50 
Speaker tussenstang (M20 of 35 mm.) € 2,25 
Mixerstand/Easy-tilt (voor 32-kanaals mixer) € 25,00 
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Communicatie 
 
Portofoons Prijs p.d. 
Portofoonset Kenwood incl. oortjes (2 stuks) € 35,00 
Portofoonset Kenwood incl. oortjes(4 stuks) € 50,00 
ASL set (basis, 2 x beltpack en 3 x headset) € 125,00 
 

Afstopping 
 
Doeken/gordijnen Prijs p.d. 
Backdrop zwart 8 x 5 mtr. hoog met theaterhaken € 20,00 
Backdrop zwart 6 x 5 mtr. hoog met theaterhaken € 15,00 
Backdrop zwart 3 x 5 mtr. hoog met theaterhaken € 12,50 
Backdrop zwart 6 x 6 mtr. hoog met theaterhaken € 18,00 
Backdrop zwart 4 x 3,5 mtr. hoog met knooplinten € 12,50 

 
Rigging 
 
Statieven Prijs p.d. 
Wind-up 3,80 mtr Manfrotto U087 € 12,50 
Wind-up 5,30 mtr. VMB TE-071 (max. 200 kg) € 32,50 
Wind-up 6,50 mtr. Fenix Hercules 6,5 (max. 350 kg) € 50,00 
T-stuk koppeling truss op wind-up € 4,50 
Genie AWP 36S hoogwerker (13,10 mtr) € 120,00 
Downrigger 60-80 € 10,00 
Downrigger 90-130 € 12,50 
 
Truss Prijs p.d. 
Truss 30cm (H30V) L29/L50 square 0,29 / 0,5 mtr € 5,50 
Truss 30cm (H30V) L100 square 1 mtr € 5,50 
Truss 30cm (H30V) L200 square 2 mtr € 11,00 
Truss 30cm (H30V) L300 square 3 mtr € 16,50 
Truss 30cm (H30V) C003 square hoekstuk 90-graden € 11,00 
Truss 30cm (H30V) boxcorner € 22,50 
Baseplate voor truss 30cm (H30V) square € 5,00 

Baseplate voor truss 80cm (H30V) square € 10,00 
Baseplate voor truss 100cm (H30V) square € 12,50 
 
Takels en riggingaccessoires Prijs p.d. 
Chainmaster 1000 KG 4 M/PM elektro kettingtakel 14 / 18 meter " selfclimber" € 45,00 
Takelset 4 x chainmaster compleet met sturing en bekabeling € 200,00 
Thiele/Mennens 500 KG handtakel 10 meter € 20,00 
Motorkabel CEE 4p 5 meter € 1,50 
Motorkabel CEE 4p 9 meter € 2,00 
Motorkabel CEE 4p 15 meter € 3,00  
Motor breakout 4 takels box (4 p CEE/Harting) € 7,50 
Prolift  takelsturing 8 takels € 15,00 
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Riggingaccessoires Prijs p.d. 
Balkklem 1 ton of 2 ton € 7,50 
Tentklem 150 kg € 5,00 
Softsteel 2 ton - 1 mtr € 2,50 
Softsteel 2 ton - 2 mtr € 1,75 
Rondstrop 1 ton - 1 mtr € 0,50 
Rondstrop 1 ton - 2 mtr € 0,50 
Harpsluiting - 1.000 kg € 0,50 
Harpsluiting - 2.000 kg € 0,75 
Harpsluiting - 3.250 kg € 1,00 
Harpsluiting - 4.750 kg € 2,00 
 

 
Lampen & armaturen 
 
Par-schijnwerpers Prijs p.d. 
Dmx fourbar met Par 56 short raylight 300 watt € 20,00 
Dmx fourbar met Par 56 long raylight 500 watt € 25,00 
Par 64 ACL Floorset (8 stuks incl. Bekabeling) € 20,00 
Par 56/64 kleurenfilter € 0,25 
Par 36 pinspot € 3,50 
 
Theater-schijnwerpers Prijs p.d. 
DTS Scena 1 Kw € 10,00 
LDR nota f1200 P.O. 1 Kw. € 10,00 
Strand Coda 1000 Floodlight 1 Kw. € 10,00 
Strand profielspot SL 23/50 600 watt € 12,50 
Strand profielspot Optique 15/42 1000 watt € 15,00 
Quartzcolor Castor Fresnel P.O. 2 Kw. € 17,50 
 
Geautomatiseerde (LED) verlichting Prijs p.d. 
ADJ Vizi Beam RXONE € 35,00 
Deliya LED zoom wash 3610 € 40,00 
Martin Mac 250 entour of wash € 50,00 
Martin Mac 700 profile € 100,00 
SGM Idea 300 spot € 50,00 
PR Lighting XLED 336 € 20,00 
 
LED verlichting statisch Prijs p.d. 
CLF Led par 12v2 (RGB) € 10,00 
CLF Led par H7 (RGBAWUV) € 10,00 
CLF tricolor mini par € 8,50 
CLF Ledstrip € 20,00 
SGM XC-5 Led RGB strobe € 35,00 
Showtec Pixeltrack € 15,00 
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Outdoor Prijs p.d. 
HQI 400 watt asymetrisch IP65 groen/blauw/magenta/wit € 20,00 
I-PIX BB4 RGB LED IP65 washlight € 40,00 
 
Diverse lampen, armaturen en effecten Prijs p.d. 
Volgspot set 1200 HMI Theatro incl. Statief € 50,00 
Martin Atomic Strobe 3000 W DMX € 30,00 
Showtec Strobe 1500 W DMX € 20,00 
Showtec Stageblinder 4 x 300 W € 15,00 
Showtec Sunstrip active DMX (10 x 75 W) € 12,50 
Swefog Xeon Intella hazer (incl. vloeistof) € 60,00 
Martin/JEM Compact Hazer Pro (incl. vloeistof) € 45,00 
Kleine hazer of rookmachine (incl. vloeistof) € 25,00  
Mirrorbal 50 cm incl. motor, hook en case € 15,00 
Showtec Blacklight 120 cm € 7,50 
Showtec Blacklight kanon 400 watt € 20,00 
 

Stuur & regelapparatuur 
 
Dimmerpacks Prijs p.d. 
Showtec Multidimm MKII 4 k. € 10,00 
Showtec 6-kanaals dimmer met dimmer-faders € 15,00 
Strand Dimmerrack 12 x 2 Kw incl. Powerdistributie 63 Amp/400V CEE-norm € 35,00 
 
Lichtsturingen Prijs p.d. 
Avolites Pearl 2004 € 125,00 
Avolites Titan one met touchscreen € 60,00 
Grand MA 2 Light € 325,00 
High End Systems Road Hog 4 € 150,00 
Visual Productions Cuety LPU-1 (excl. tablet) € 30,00 
Showtec Scenesetter 12/24 € 20,00 
Showtec Lightjockey 16 € 10,00 
Eurolite DMX distributie 1 in, 4 uit € 10,00 
Showtec DMX distributie 1 in, 2 uit € 5,00 
 
 

Video 
 
(Beeld)schermen Prijs p.d. 
Panasonic/LG/Pioneer 32” LED display € 125,00 
Panasonic/LG/Pioneer 42” LED display € 150,00 
Panasonic/LG/Pioneer 50” LED display € 175,00 
Panasonic/LG/Pioneer 55” LED display € 200,00 
Scherm 4:3 (diameter 84”) € 25,00 
Stumpfl 270 x 160 cm, spanscherm, opzicht € 100,00 
Stumpfl 270 x 160 cm, spanscherm, doorzicht € 125,00 
Stumpfl 305 x 180 cm, spanscherm, opzicht € 100,00 
Stumpfl 305 x 180 cm, spanscherm, doorzicht € 125,00 
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Stumpfl 400 x 235 cm, spanscherm, opzicht € 150,00 
Stumpfl 400 x 235 cm, spanscherm, doorzicht € 175,00 
Stumpfl 500 x 295 cm, spanscherm, opzicht € 300,00 
Stumpfl 500 x 295 cm, spanscherm, doorzicht € 325,00 
 
Beamers Prijs p.d. 
Sanyo PLC-XP57, 5500 ansiLumen, XGA, excl. lens € 250,00 
Panasonic PT-EZ580, 5.400 ansiLumen, WUXGA, excl. lens € 295,00 
Panasonic PT-DZ6710, 6.000 ansiLumen, WUXGA, excl. lens € 300,00 
Panasonic PT-MZ770, 8.000 ansiLumen, WUXGA, excl. lens € 650,00 
Panasonic PT-DZ870, 8.500 ansiLumen, WUXGA, excl. lens € 750,00 
Lenzen voor Panasonic beamers, vanaf € 75,00 
Dell officebeamer, 2800 ansiLumen € 65,00 
 
Videobronnen Prijs p.d. 
Sony DVD-Speler € 10,00 
Laptop € 35,00 
 
Accessoires, regie en distributie Prijs p.d. 
Projectormount voor beamer | Trussbeugel voor plasmadisplay € 25,00 
Voet voor plasmadisplay € 25,00 
Extron 1:6 RGBHV distributor € 75,00 
Extron 1:2 RGBHV distributor € 35,00 
Extron Data-switcher 6:1 RGBHV € 35,00 
Extron IN1508 presentation switcher/scaler € 90,00 
Extron PA250 RGBHV versterker € 35,00 
Blackmagic Design micro converter HDMI – SDI of SDI – HDMI € 7,50  
Decimator SDI <-> HDMI converter en scaler € 35,00 
Digital Forecast Bridge X-MC crossformat converter € 40,00 
Kramer VM-2Hxl HDMI split 1 -> 2 € 15,00 
Kramer VM-4HN HDMI split 1 -> 4 € 25,00 
Monacor SDI -> HDMI converter € 25,00 
PTN TPHD402 HDMI <-> CAT extenderset tot 100 meter € 40,00 
Blackmagic Design 17″ SmartView HD BM monitor € 35,00 
Blackmagic Design ATEM Mini € 30,00 
Datavideo SE1200 met RMC600 remote € 100,00 
Datavideo SE1200 compleet regieset inclusief remote € 300,00 
Datavideo HDR-40 HD-SDI Recorderset incl. afkijkmonitoren € 175,00 

 
Kabels & voeding 
 
Stroomdistributie en voedingskabels Prijs p.d. 
16A (5 p.)  3 x 220V € 10,00 
32A (5 p.)  6 x 220V + 16A (5 p.) uit € 15,00 
32A (5 p.)  32A (5 p.) + 16A (5 p.) + 4 x 220V uit (met automaten) € 20,00 
32A (5 p.)  32A (5 p.) + 6 x 220V uit (met automaten en amp.meter) € 25,00 
63A (5p.)  4 x 32A (5 p.) (met automaten en amp.meter) € 35,00  
25mtr. 5 x 10 mm2 63A (5 p.) € 25,00 
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25 mtr. 5 x 4 mm2 32A (5 p.) € 20,00 
25 mtr. 5 x 2,5 mm2 16A (5 p.) € 15,00 
5 mtr. 5 x 2,5 mm2 16A (5 p.) € 5,00 
15 mtr. 3 x 1,5 mm2 220V (diverse schuco en powerconn uitvoeringen) € 3,00 
10 mtr. 3 x 1,5 mm2 220V (diverse schuco en powerconn uitvoeringen) € 2,00 
5 mtr. 3 x 1,5 mm2 220V (diverse schuco en powerconn uitvoeringen) € 1,00 
10 mtr. 3 x 2,5 mm2  

 4 x schuko female € 5,00 
25 mtr. 3 x 2,5 mm2 

 4 x schuko female € 7,50 
Divers verloop Shuko male  eurostekker , Shuko male  CEE 3P 16A € 0,50 
Divers verloop 32A (5 p.)  16A (5 p.) , Perilex -> 16A (5 p.),  € 1,50 
 
Combi- en hybridekabels Prijs p.d. 
Active speakercable 3 mtr. (powerconn / euro) € 2,50 
Active speakercable 5 mtr. (powerconn / euro) € 2,50 
Active speakercable 10 mtr. (powerconn / euro) € 3,50 
Active speakercable doorlus (powerconn / euro) 1,5 mtr. € 2,50 
Active speakercable kabelhaspel 25 mtr. € 5,00 
Hybridekabel 2 x cat5e, 1 x dmx en power 3 x 1,5 mm2, 30 mtr. op haspel € 30,00 
Hybridekabel 2 x cat5e, 1 x dmx en power 3 x 1,5 mm2, 70 mtr. op haspel € 70,00 
Allen & Heath Cat 5E 80 mtr € 30,00 
Allen & Heath Cat 5E 70 mtr € 25,00 
Allen & Heath Cat 5E 50 mtr € 20,00 
 
XLR-kabels en diverse verlopen Prijs p.d. 
XLR 3 mtr. € 0,50 
XLR 5 mtr. € 0,75 
XLR 10 mtr. € 1,50 
XLR 15 mtr. € 2,50 
XLR 25 mtr. € 3,50 
XLR 40 mtr. € 4,50 
XLR Haspel 25 mtr. DMX € 7,50 
Jack  Jack Mono/Stereo € 0,50 
Cinch Cinch € 0,50 
Jack  Cinch € 0,50 
Jack  XLR male € 0,50 
Stagespin 8 mtr. 4 in € 5,00 
Multikabel 10 mtr. 8 in / 4 uit (XLR-spin) € 10,00 
Multikabel 10 mtr. 8 in (XLR-spin) € 10,00 
 
Lichtkabels Prijs p.d. 
Lichtmulti 5 mtr. 2 x Harting 16-polig € 5,00 
Lichtmulti 10 mtr. 2 x Harting 16-polig € 7,50 
Lichtmulti 15 mtr. 2 x Harting 16-polig € 10,00 
Lichtmulti 20 mtr. 2 x Harting 16-polig € 15,00 
Lichtmulti 25 mtr. 2 x Harting 16-polig € 20,00 
Lichtmulti 30 mtr. 2 x Harting 16-polig € 15,00 
Breakout harting € 5,00 
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Videokabels Prijs p.d. 
 
HD-SDI videokabel 0,5 mtr. € 2,00 
HD-SDI videokabel 1,5 mtr. € 3,00 
HD-SDI videokabel 3 mtr. € 4,00 
HD-SDI videokabel 5 mtr. € 5,00 
HD-SDI videokabel 10 mtr. € 6,50 
HD-SDI videokabel 20 mtr € 8,50 
HD-SDI videokabel 30 mtr. € 10,00 
HD-SDI videokabel 50 mtr. op haspel € 20,00 
HD-SDI videokabel 70 mtr. op haspel € 25,00 
VGA kabel 5 mtr. € 2,50 
VGA kabel 10 mtr. € 5,00 
VGA kabel 15 mtr. € 7,50 
VGA kabel 25 mtr. € 12,50 
RGBHV kabel Extron / Tasker 30 mtr. € 30,00 
RGBHV kabel Extron / Tasker 70 mtr. op haspel € 70,00 
 

Podium 
 
Katheder Prijs p.d. 
Katheder/lessenaar (prolyte) € 25,00 
 
Podium Prijs p.d. 
Podiumdeel 200 x 100 cm € 12,50 
Podiumdeel 200 x 50 cm € 15,00 
Podiumdeel 100 x 100 cm € 11,00 
Podiumdeel 100 x 50 cm € 7,50 
 
Podiumaccessoires Prijs p.d. 
Trap (per trede) € 6,00 
Leuning voor trap 2 treden € 7,00 
Leuning 200 cm € 8,00 
Leuning 100 cm € 6,00 
Podiumpoot 20 cm € 0,25 
Podiumpoot 40 cm € 0,35 
Podiumpoot 60 cm € 0,50 
Podiumpoot 80 cm € 0,65 
Podiumpoot 100 cm € 0,85 
Podiumpoot 120 cm € 1,20 
Tapijttegel antraciet (1m2) € 2,00 
Podiumklem € 1,75 
Podiumrok 20 cm (per meter) € 2,50 
Podiumrok 40 cm (per meter) € 3,00 
Podiumrok 60 cm (per meter) € 3,50 
Podiumrok 80 cm (per meter) € 4,00 
Podiumrok 100 cm (per meter) € 5,00 
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Complete podia Prijs p.d. 
Podium 300 x 200 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 90,00 
Podium 400 x 300 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 180,00 
Podium 600 x 300 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 270,00 
Podium 600 x 400 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 360,00 
Podium 800 x 400 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 480,00 
Podium 800 x 600 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 720,00 
Podium 1000 x 600 op 40 cm met afrok en tapijttegels (incl. bouw) € 900,00 
 
 

Special FX 
 
Confetti & Streamers FX Prijs p.d. 
Powershot € 25,00 
Powershot set van 2 (incl. remote) € 50,00 
Electric Cannon 50cm Confetti Paper € 6,50 
Electric Cannon 50cm Confetti Metallic € 8,00 
Electric Cannon 50cm Streamers Paper € 7,00 
Electric Cannon 50cm Streamers Metallic € 8,50 
Electric Cannon 80cm Confetti Paper € 10,00 
Electric Cannon 80cm Confetti Metallic € 12,50 
Electric Cannon 80cm Streamers Paper € 9,50 
Electric Cannon 80cm Streamers Metallic € 11,50 
Electric Cannon 50cm Special Mix` € 13,00 
Electric Cannon 80cm Special Mix` € 15,00 

 
Diversen 
 
Personeel & transport Prijs 
Geluids/ of lichttechnicus per uur € 45,00 
Stagehand per uur  € 35,00 
Geluids/ of lichttechnicus dagprijs € 275,00 
Stagehand dagprijs  € 225,00 
Technische dienst per uur € 45,00 
Transport per km (personenauto) € 0,32 
Transport per km (bestelwagen/bus) € 0,40 
Transport per km (bakwagen/vrachtwagen) € 0,60 
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Staffelkortingen: 
 
Dag: Factor: Dag: Factor: Maand: Factor: 
1 1 11 5,2 1 10 
2 1,5 12 5,5 2 13 
3 2,0 13 5,8 3 16 
4 2,5 14 6,0 4 19 
5 3,0   5 22 
6 3,5   6 25 
7 4,0   7 28 
8 4,3   8 31 
9 4,6   9 34 
10 4,9   10 37 
    11 40 
    12 43 
 
Over deze prijslijst: 
 
Alle prijzen in deze lijst zijn per stuk, exclusief b.t.w. en op afhaalbasis af magazijn RSC Music in 
Oeffelt. De prijzen zijn huurprijzen en gelden bij huur voor één dag. Eén huurdag is maximaal 24 
uur. Huurprijzen voor meerdere dagen zijn aanmerkelijk voordeliger; deze zijn terug te vinden onder 
staffelkortingen. Indien gewenst kunnen wij zorgdragen voor transport en plaatsing van de 
gehuurde materialen. Desgewenst verzorgt onze afdeling Producties complete (licht-)shows en 
turnkey projecten. Prijzen hiervoor worden op aanvraag geoffreerd. Zie voor meer informatie 
www.rscmusic.nl of bel 0485-351770. 
Wij behouden ons het recht voor prijzen en specificaties te wijzigen zonder enige verplichting van 
onze kant. 
 
 

Algemene huurvoorwaarden 
 
1.Algemene voorwaarden 
1.Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan 
uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze: 
2.onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder die met RSC Music BV een huurovereenkomst heeft gesloten dan wel 
wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen; 
3.door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze 
voorwaarden akkoord te zijn gegaan; 
4. RSC Music BV is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard; 
5.de volmacht van de vertegenwoordigers van RSC Music BV strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van RSC Music BV 
gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden; 
6.Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het 
Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
7.toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten; 
8.tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door RSC Music BV gehouden administratie als beslissend. 
 
2.Aanbiedingen 
1.Alle door RSC Music BV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. 
2.Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks 
uitdrukkelijk is bevestigd. 
3.Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van RSC Music BV en dienen op eerste aanvraag te worden 
geretourneerd. 
4.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te 
voeren. 
5.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren. 
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3.Overeenkomst 
1.Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is 
aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2.Eventueel aansluitend door of namens RSC Music BV gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend 
indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. 
3.Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als 
opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.1., 
3.2. en 3.2. de door RSC Music BV gehouden administratie als beslissend. 
4.Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van RSC Music BV voldoende 
kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst. 
5.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de 
zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan. 
6.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een 
overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding. 
 

4.Levering en terugbezorging 
1.Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij RSC Music BV op te halen en bij het beëindigen van de 
overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. 
2.Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van RSC Music BV, worden deze werknemers geacht 
op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij 
derhalve tegenover RSC Music BV aansprakelijk. 
3.De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.  
 

5.Leveringstermijn 
Indien de RSC Music BV zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal RSC Music BV ernaar 
streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet 
na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.  
 

6.Annulering 
Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. RSC Music BV berekent 25 % van de huurprijs bij annulering 21-15 dagen voor het 
ingaan van het overeengekomen huurtijdstip, 50% van de huurprijs bij annulering 14-8 dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen 
huurtijdstip en 75% van de huurprijs bij annulering 7-3 dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 48 
uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht. 
 

7.Duur van de overeenkomst 
1.Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur. 
2.De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De 
huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen 
huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk vóór 10:00 uur op de dag na de laatste huurdag bij RSC Music BV afgeleverd worden. 
3.Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 7.2. vermelde tijdstip bij RSC Music BV terug te bezorgen, bij gebreke waarvan 
wederpartij ten behoeve van RSC Music BV een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim. 
 

8.Verzekering 
1.De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. 
2.Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat 
(gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende 
reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan RSC Music BV verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van 
vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. 
3.RSC Music BV zal in geval van uitkering van haar verzekering het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan wederpartij in rekening 
brengen. 
 

9.Verplichtingen wederpartij 
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 
1.de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; 
2.geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
3.RSC Music BV, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen; 
4.aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en RSC Music BV terzake vrij te waren; 
onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van RSC Music BV te doen geschieden. 
  

10.Prijzen 
1.Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. 
RSC Music BV behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren ten alle tijde haar prijzen te wijzigen. 
  

11.Betaling 
1.Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan 
wel middels storting of overmaking op een door RSC Music BV aangewezen bank- of girorekening binnen acht dagen vanaf factuurdatum. De op haar 
bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. 
2.Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, 
waarbij oudere voor nieuwere gaan. 
 

12.Rente en kosten 
1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de  
vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,5% van het openstaande bedrag. 
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2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
tenminste 2% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 175,00 
  
13.Waarborgsom 
1.De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan RSC Music BV een door RSC Music BV vast te stellen 
waarborgsom te geven. 
2.RSC Music BV behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging 
als in 19.2. bedoeld. 
3.RSC Music BV is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar 
verplichtingen jegens de RSC Music BV heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven. 
  
14.Meldingsverplichting 
1.Wederpartij dient RSC Music BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van RSC Music BV of op 
onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van RSC Music BV dreigen te worden geschaad. Hetzelfde 
geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft 
gestaakt. 
2.In de hierboven in 14.1. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld 
inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. 
  
15.Schade en gebreken 
1.Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan RSC Music BV te melden. Zonder toestemming van 
RSC Music BV mag wederpartij niet tot reparatie overgaan. 
2.Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal RSC Music BV slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
3.Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens RSC Music BV, in het bijzonder niet op vervanging 
en/of schadevergoeding. 
 
16.Aansprakelijkheid 
Voor schade die aan wederpartij of aan derden direkt of indirekt ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is RSC Music 
BV niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van 
een konstruktiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake RSC Music BV voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
  
17.Vervanging 
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan RSC Music BV terug te bezorgen, dient wederpartij aan RSC 
Music BV een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum 
van het eindigen van deze overeenkomst. 
 
18.Overmacht 
1.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een 
overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van RSC Music BV kan worden verlangd; 
2.onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, 
overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij RSC Music BV en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens 
wederpartij niet (meer) kunnen nakomen; 
3.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel 
definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij. 
4.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn 
verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht; 
5.RSC Music BV behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt 
nadat de prestatie geleverd had moeten zijn. 
  
19.Beëindiging van de overeenkomst 
1.Deze overeenkomst kan ten alle tijde door RSC Music BV met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 7.3. is dan eveneens van toepassing. 
2.Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde konditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter 
beschikking van RSC Music BV worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de 
wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is RSC Music BV gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. 
reinigingskosten in rekening te brengen. 
  
20.Diversen. 
Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge 
nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 
  
21.Geschillen 
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en RSC Music BV verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar RSC Music BV 
gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de 
Arrondissements-Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten 
zijn voor rekening van de wederpartij. 
  
22.Slotbepaling 
1.Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans 
deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden 
te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 
2. Indien RSC Music BV heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de 
overige voorwaarden van deze van deze verhuurvoorwaarden onverminderd van toepassing. 


