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Inleiding
Over ons
Audivio faciliteert audiovisuele techniek op publieke en zakelijke evenementen zoals festivals, beurzen,
congressen, bedrijfsfeesten en productpresentaties. Van ontwerp tot realisatie: wij doen geen concessies
aan kwaliteit. Tevens verhuren wij een breed assortiment licht-, geluids- en beeldapparatuur. Kortom:
Audivio is dé audiovisuele partner voor uw event!
Een geslaagd evenement met optimale beleving is ons uitgangspunt. Ons enthousiaste team professionals
levert daarin maatwerk. Na een gesprek over uw verwachtingen komen we met een eerste ontwerp,
ondersteund met een 3D-tekening. Na goedkeuring of verdere finetuning concretiseren we de plannen en
starten we een gedetailleerde planning waarin aan alles is gedacht. Ons hoog gekwalificeerde personeel
bewaakt het grote geheel, maar let tevens op de kleinste details. Wij verzorgen de gehele opbouw en lopen
ter plekke alles nauwkeuring door met de diverse partijen. Zo weet u dat ten tijde van de realisatie alles tot in
de puntjes is geregeld, zodat u zich geen enkele zorgen hoeft te maken over licht, beeld en geluid. Want
alleen dan kunt u zelf optimaal genieten van uw event.
Audivio werkt uitsluitend met topmerken, zoals ‘L Acoustics, Electro Voice, Sennheiser, Barco, Midas,
Panasonic, Pioneer, Shure, Martin, Klark Teknik, Allen & Heath, Tascam, Audipack, Stumpfl, Nec,
Manfrotto, Sony, Extron en vele anderen.
Ons assortiment bevat grofweg de volgende categorieën:
•
geluid ten behoeve van presentaties
•
geluid ten behoeve van muziek
•
beeld weergave
•
licht
•
aanverwante artikelen zoals laptops, katheders, podia, stroombenodigdheden etc.
Audivio levert apparaten van hoogstaand niveau. Deze zijn verpakt in transportveilige flightcases. De
apparatuur wordt op locatie afgeleverd en weer opgehaald. Desgewenst wordt het aangesloten en bediend.
Aangezien ons assortiment op zeer regelmatige basis uitgebreid wordt, kan het zijn dat de door u
gewenste apparatuur niet vermeld staat. Neem daarom altijd even, uiteraard vrijblijvend, contact met ons
op via: 033-2852940.
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Informatie voor de huurder
•
•
•
•

•

•

•

Bel voor beschikbaarheid en (pakket)prijzen met: 033-2852940
Prijzen voorzien van een * zijn uitgesloten van eventuele (pakket)kortingen
Op alle huurovereenkomsten gelden onze algemene voorwaarden, deze vindt u verder in deze
brochure. Wij adviseren u deze vooraf door te nemen.
De gehuurde apparatuur wordt in principe altijd bij u bezorgd en opgehaald, tenzij anders
overeengekomen. Uiteraard is het mogelijk dat wij de apparatuur voor u installeren en aansluiten en
desgewenst uitleggen, graag bespreken wij dit met u. Bezorg- en aansluitkosten zijn niet inbegrepen bij
het verhuurtarief.
Bij bezorging, of evt afhalen van de apparatuur, verlangen wij contante betaling van de huursom en de
vooraf overeengekomen borgsom. Ook kunt u de huursom en borg vooraf overmaken, houdt u in dit
geval rekening met de verwerkingstijd van de bank. De hoogte van de borgsom zal vooraf bepaald
worden, en bedraagt minimaal € 150,-. Deze borgsom krijgt u uiteraard bij retournering van de
apparatuur weer terug. We gaan er van uit dat de apparatuur in dezelfde conditie als bij bezorging
verkeerd.
Daarnaast vragen wij u om een copy van een recent bankafschrift, van uw geldig legitimatiebewijs, en
het origineel ter controle.
Bij annulering van het huren van apparatuur dient u zo snel als mogelijk te laten weten. Bij annulering
binnen 3 tot 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode berekenen wij 25% van de huursom. Bij 1 tot 3
dagen voor het ingaan van de huurperiode berekenen wij 50% van de huursom. Bij annulering binnen 0
tot 24 uur voor het ingaan van de huurperiode wordt de volledige huursom bij u in rekening gebracht.
Voor de apparatuur bent u ten alle tijden aansprakelijk, vanaf het moment dat het door u gehuurd en
afgeleverd is. Dit geldt o.a. voor schade en diefstal. Mocht er dus schade ontstaan of er is sprake van
diefstal, zal dit bij u in rekening gebracht worden.

5

Verhuur Beeld
Projectoren
Sanyo PLC-XU 101

4000 ANSI lumen XGA (1024 x 768), VGA,
Composiet, Throw ratio 1.65 – 1.97:1

Sanyo PLC-XU 101

4500 ANSI lumen XGA (1024 x 768), VGA,
Composiet, Throw ratio 1.19 – 1.89:1

Panasonic PT-VZ570

4800 ANSI Lumen, WUXGA (Full HD),
HDMI, VGA, Composiet, Throw ratio 1.1 – 1.8:1

Large Venue projectoren
Mitsubishi UD8850U

Lenzen
Tbv UD8850U
OL-XD2000SZ
Standard lens
OL-XD2000LZ
OL-XD2000TZ

Truss mount
Audipack truss Mount

7500 ANSI lumen
Single chip DLP
WUXGA (1920 x 1200, 16:10), FULL HD
Excl lens

Short-throw Zoom Lens
1.3 – 1.9 : 1
Standard
1.67 – 2.28 : 1
Long-throw Zoom Lens
2.2 – 2.9 : 1
Telescopic-throw Zoom Lens
2.9 – 4.7 : 1

Tbv de Mitsubishi UD8850U

Projectie schermen Videoformaat (4:3)
Projecta Litescreen
160x120 opzicht
Projecta Picture King
170x127 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Monoblok 32 240x180 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Monoblok 32 300x225 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Monoblok 32 300x225 doorzicht
Spanscherm
Stumpfl Vario 64 400x300 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Vario 64 400x300 doorzicht
Projectie schermen Breedbeeld (16:9)
Spanscherm
Stumpfl Monoblok 32 238x143 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Monoblok 32 325x183 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Monoblok 32 325x183 doorzicht
Spanscherm
Stumpfl Vario 64 400x235 opzicht
Spanscherm
Stumpfl Vario 64 400x235 doorzicht

Afwijkende formaten zijn ook leverbaar
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LCD/ Plasma schermen
Dell Ultrasharp U2412M,

24" WUXGA monitor

32” Panasonic Full HD LCD

82 cm LCD scherm, op tafelstatief
Resolutie 1920x1080 (FULL HD)
Inputs: VGA/ HDMI

42” Panasonic TH-42LF60

97 cm LCD scherm, incl Audipack
design statief
Resolutie 1920x1080 (FULL HD)
Inputs: VGA/ HDMI/ DVI/Composiet/ Digital Link

52” NEC P521 Full HD LCD

134 cm LCD scherm, incl extra hoog
Audipack designstatief
Speakerset optioneel voor de P521
Resolutie 1920x1080 (FULL HD)
Inputs: VGA/ HDMI/ DVI/ Composite/ RGBHV

75” Samsung DM75D

167x96 cm FULL HD LED scherm,
Resolutie: 1.920x1.080 (Full HD), 450 nit, 24/7,
Inputs: Analog D-SUB, DVI-D, DP 1.2, HDMI, Component,
ingebouwde player
incl Audipack design statief

Andere maten zijn ook leverbaar

LED Schermen

Wij leveren diverse soorten Led schermen, zowel in- als outdoor.
Dit betreft een maatwerk product. Bel voor een advies met ons via
033-2852940
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Camera
Sony DSR-PD170P

DVD/ Blu-Ray
Tascam DV-D01U DVD speler
Panasonic DVD/ HD recorder
Panasonic Blu-Ray speler

3CCD DVcam camcorder met 2x XLR in,
inclusief solide statief
Met statief bediening en extra krachtige accu

Leest DVD/ DivX/ CD/ MP3/ WMA
Leest naast Blu-Ray ook DVD, Dolby Surround

Media Players
Minix Neo U1 Media Player
Laptop
Asus N551JQ

ASUS R500V

Intel Core i7 4710HQ, 8 GB RAM,
NVIDIA GeForce GT 845M
Windows 10, Office 365

Intel Core i7-3610QM, 4GB
NVIDIA Geforce 610M (2GB)
Windows 10, MS Office 365

(Na gebruik worden de laptops altijd opgeschoond,
zodat evt. bedrijfsinformatie niet achterblijft)

Switchers/ scalers
Extron IN 1508

Barco PDS-902 3g

Barco PDS-902 3g Regieset

Apple Ipads
Ipad 2017

Seamless presentation switcher en scaler
2x VGA, 2x Composiet, 2x S-Video 1x DVI
1x Component, met PIP
HD Seamless presentation switcher en scaler
4x DVI, 4x analog, 1x 3G HD-SDI inputs
DVI + 3G HD SDI + preview outputs
PDS-902 3G, 2x 24” afkijkscherm,
volledige bekabeling

Wifi/ 32GB
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Beeld distributie
Kramer VP 200N
Kramer VP 400N
Kramer VM−4Hxl
Extron MDA 5V
Kramer VM-5HDxL,
Black Magic Design SDI to HDMI
Black Magic Design HDMI to SDI
Black Magic Design SDI to HDMI

VGA distributie versterker 1 in 2 uit
VGA distributie versterker 1 in 4 uit
HDMI HDCP distributie versterker 1 in 4 uit
Composiet splitter 1 in 5 uit
1 in, 5 uit 3G HD-SDI splitter
Heavy Duty converter
Heavy Duty converter
Heavy Duty Ultra HD 4K

Diversen beeld
Projecta Telemaster 1

Projectortafel, blad 65x45, hoogte 80-140cm

Kabels beeld
VGA kabel
VGA kabel
VGA kabel
VGA kabel
VGA kabel

1,8 mtr HQ
4,6 mtr HQ
10,6 mtr HQ
15,2 mtr HQ
22,9 mtr HG

HDMI
HDMI
HDMI
HDMI

1,8 mtr
4,6 mtr
10,6 mtr
15,2 mtr

HD-SDI
HD-SDI
HD-SDI
HD-SDI
HD-SDI
HD-SDI Haspel

3 mtr
5 mtr
10 mtr
15 mtr
25 mtr
50 mtr

DVI
DVI

4,6 mtr
10 mtr

Apple
Apple
Apple
Apple

Mini Displayport naar VGA
Mini Displayport naar HDMI
Mini Displayport naar DVI
USB C (Thunderbold 3) Multiport adapter
(USB-C, USB-A, HDMI)
Mini Displayport naar DVI, - naar HDI
- naar VGA, Displayport naar HDMI

Apple verlopen kit

HDMI-DVI

Verloop HDMI naar DVI, 4,6 mtr
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Verhuur geluid voor presentaties
Presentatieset 1 (tot 75 man)
1x Mengtafel met versterker
2x Electro Voice speakers op statieven
1x Shure draadgebonden microfoon
Presentatieset 2 (tot ± 75 man)
Idem aan set 1, maar voorzien van Sennheiser EW 100 of 500 G3
draadloze of revere microfoon ipv draadgebonden microfoon
(excl. batterij)
Presentatieset 3 (tot ± 150 man)
1x Mengtafel met versterker
4x Electro Voice speakers op statieven
1x Shure draadgebonden microfoon
Presentatieset 4 (tot ± 150 man)
Idem aan set 3, maar voorzien van Sennheiser EW 500 G3
draadloze of dasspeld microfoon ipv draadgebonden microfoon
(excl. batterij)
Presentatie- geluidset (tbv buitenevenementen, tot ± 150 man)
Rack, met daarin
1x Alesis IMultimix 9R mixer, 7 kanaals, Ipod docking station
1x Audac CMP 30 CD/ MP3/ USB speler
2x Eenvoudige draadloze microfoon
1x Electro Voice DC One sound processor
1x Electro Voice CP 3000 versterker
Incl 2x Electro Voice ZX3 speakers
Regieset, (tbv uitgebreide, “complexere” bijeenkomsten)
Presentatierack, met daarin
1x Midas Venice 160 mengtafel
1x Electro Voice CP 2200 versterker
1x Electro Voice DC One sound processor
1x Klark Teknik Square One equalizer
1x Tascam CD-01U cd speler
1x TC Electronic M One XL, effecten
2x Sennheiser EW EW 500 G3 draadloze handzender microfoon
Excl speakers
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Draadloze microfoons (excl. batterij)
Sennheiser EW 500 G3 set
965 handzender, met SKM 500-965
G3 handzender microfoon
of SKM 500 G3 beltpack, revere mic
Idem, met DPA 4066 headset
Sennheiser 4x EW 500 G3 set

Microfoons (bedraad)
Shure SM 58
Shure SM 57
Shure Beta 52A
Shure Beta 91A

Opname
Tascam SS-R1

4x Sennheiser EW 500 G3,
1x ASA 1 distributieversterker,
2x A 1031-u vlagantennes
1x Statief tbv vlaggen

Spraak/ zang microfoon
Instrument microfoon
Dynamische Kick mic
Condensator boundary
microfoon voor kick drum

Professionele digitale recorder,
Wave, MP3, op Compact Flash media
(excl CF card)

Overige microfoons
Shure MX 412D/C
DPA 4066 F

Katheder/ tafel cardoid microfoon
Headset, omni (excl zender ontvanger)

Microfoon accessoires
K&M 210/9
K&M tafelstatief

Zang/ spraak mic statief met hengel
Microfoon tafelstatief

Katheder/ spreekgestoelte
Audipack katheder grijs

Design katheder demontabel
Voorzien van voorpaneel in 2 grijstinten
in flightcase
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Verhuur PA geluid
Geluidset 0.1 (voor “huiskamer” feesten*)
1x Yamaha EMX 212 S of Alto TMX80 powered mixer
2x Electro Voice ZX1 speakers op statieven
Benodigde bekabeling
Geluidset 1 (tot ± 75 personen*)
2x Electro Voice ZX3 speakers op statieven
1x Electro Voice CP 4000 versterker
1x Electro Voice DC One Digital Sound Processor
1x Mixer
Benodigde bekabeling
Geluidset 2 (tot 150 personen*)
2x Electro Voice RX 112 Fullrange speaker op statieven
2x Electro Voice RX 118 subwoofer
1X Electrovoice CP 2200 versterker
1X Electrovoice CP 4000 versterker
1x Electro Voice DC One Digital Sound Processor
Benodigde bekabeling
Geluidset 3 (tot 250 personen*)
2x Electro Voice RX 212 Fullrange speaker
4x Electro Voice RX 118 subwoofer
1x Electrovoice CP 2200 versterker
1x Electrovoice CP 4000 versterker
1x Electro Voice DC One Digital Sound Processor
Benodigde bekabeling
Geluidset 4 (tot 500 personen*)
4x Electro Voice RX 212 Fullrange speaker
6x Electro Voice RX 118 subwoofer
2x Electrovoice CP 2200 versterker
1x Electrovoice CP 4000 versterker
1x Electro Voice DC One Digital Sound Processor
Benodigde bekabeling
Line Array (vanaf 500 personen)
‘L Acoustics Kara Line Array, diverse mogelijkheden

*= afhankelijk van de omstandigheden
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Verhuur DJ sets

DJ set 1
1x Pioneer DJM 800 mengpaneel
2x Technics SL 1200 MK2 platenspeler

DJ set 2
1x Pioneer DJM 800 mengpaneel
2x Pioneer CDJ 400 cd speler

DJ set 3
1x Pioneer DJM 800 mengpaneel
2x Pioneer CDJ 2000
cd speler

DJ booth’s
DJ Booth 150 x 50 cm
DJ Booth 170 x 55 cm

100 cm werkhoogte, aluminium traanplaat op trusspoten
Max 3 DJ CD spelers en mixer
100cm werkhoogte, aluminium traanplaat op trusspoten
Max 4 DJ CD spelers en mixer
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Verhuur los geluid
Speakers
EV S-40 black
EV ZX1
EV ZXA1
EV ZLX-12P
EV ZX3
EV SX 300 PIX
EV RX 112/75
EV RX 212/75
EV SBA 760 sub
EV RX 118 sub
‘L Acoustics Kara
‘L Acoustics Kara
‘L Acoustics SB 18
Versterkers
EV CP 2200
EV CP 3000
EV CP 4000
Yamaha EMX 212 S
Alto TMX80 powered mixer
‘L Acoustics LA8

2-weg
8” 2-weg 200 watt
8” 2-weg 200-800 watt actief
12” 2-weg 1.000 w actief
12” 2-weg 600 w cont 2.400 w peak
12” 2 weg, 300 w, 65º x 65º, All Weather
12” Full range 350 w cont 1.400 w peak
2x 12” Full range dubbel 12” 600 w cont
2400 w peak
15” Actieve subwoofer, 760 w
18” subwoofer 600 w cont 2.400 w peak
L-Acoustics X12 Top speaker/ monitor
L-Acoustics KARA Modular WST Line Source
L-Acoustics SB18-2 Subwoofer

2x 500 w bij 8 ohm, 2x 800 w bij 4 ohm
2x 600 w bij 8 ohm, 2x 1.100 w bij 4 ohm
2x 900 w bij 8 ohm, 2x 1.500 w bij 4 ohm
4 mono en 4 stereo kanalen Mixer/ versterker
2x 220 W bij 4 ohm
4 mono en 4 stereo kanalen Mixer/ versterker
2x 350 Watt / 4 ohm vermogen, 2x 180 Watt / ohm
L-Acoustics LA8 Amplified Controller

Digitale Mixers/ Mengtafels/ IO & Splitbox
Allen & Heath DLive C3500
Digitale Live Audio Console
Midas M32R
Digitale Live Audio Console,
Midas DL 153
Midas Fixed Format I/O Unit
(16 Analogue Inputs + 8 Analogue Outputs)
Allen & Heath Compleet stagerack, incl: CDM48 Mixr, 48x in, 24x uit 4x LK37 &
48x XLR M&F in 1x LK 150 uit Powercon in/uit 4x Shucko, A&H ME-U
4x LK37 & 48x XLR M&F in, 1x LK 150 uit
Multikabel digital 70 meter
3x Cat5, 4x XLR, 1x Shuko
Analoge Mixers
Midas Venice 160

€ 35,-

8 mono en 4 stereo kanalen, 6 mix sends
4 subgroepen
Allen & Heath PA 12 CP Powered 8 mono en 2 stereo kanalen, voorzien van
diverse effecten en een 2x 500 w versterker
Pioneer DJM 700
DJ mixer
Pioneer DJM 800
Dé standaard onder de DJ’s
Yamaha EMX 212 S Powered
4 mono en 4 stereo kanalen Mixer/ versterker
2x 220 W bij 4 ohm
Alto TMX80 Powered mixer
6 kanaals, 2x 350 W bij 4 ohm
Soundcraft EPM8
8 mono en 2 stereo kanalen Mixer
Soundcraft EFX8
8 mono en 2 stereo kanalen Mixer, effecten
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Audio effect apparatuur
Electro Voice DC One
Klark Teknik Square One
TC-Electronics

Digital Sound Processor
2x 30 bands equalizer
M-One XL

CD spelers
Pioneer CDJ 2000
Pioneer CDJ 400
Tascam DVD/ CD speler

Dé standaard onder de DJ’s
DJ cd speler met MP3 en USB
DVD/ CD/ MP3

Microfoons draadloos
Sennheiser EW 500 G3 mic/ revere Handzender 965 of revere met ontvanger
Sennheiser EW 500 G3 headset
Sennheiser EW 500 receiver met DPA 4066
Sennheiser 4x EW 500 G3 set
4x Sennheiser EW 500 G3,
1x ASA 1 distributieversterker,
2x A 1031-u vlagantennes
1x Statief tbv vlaggen
DPA 4066F
Headset, exclusief beltpack en ontvanger
Sennheiser e 908 B ew
Saxmic, exclusief beltpack en ontvanger
Microfoons (bedraad)
Shure SM 58
Shure SM 57
Shure Beta 52A
Shure Beta 91A
Shure MX 412D/C
Sennheiser e 602 II
Sennheiser e 604
Sennheiser e 614
Sennheiser drumkit
Opname
Tascam SS-R1

Statieven
K&M 213
K&M 21435
Euromet speakerstatief paal
K&M 232
K&M 210/9
K&M Mounting Fork
K&M 21021
K&M 259
K&M 259/1
K&M 20800
Alplift LMC 600

Diversen

Spraak/ zang microfoon
Instrument microfoon
Dynamische Kick mic
Condensator boundary microfoon voor kick drum
Katheder/ tafel cardoid microfoon
Bass drums en -gitaar, Tuba microfoon
Clipmicrofoon voor drums
Overhead
1x e 602 II, 4x e 604, 2x e 614

Professionele digitale recorder,
Wave, MP3, op Compact Flash media
(excl CF card)

Wind-up statief zwart
Speakerstatief zwart
Speakerpaal zwart
Tafelstatief
Zang/ spraak mic statief met hengel
Adapter voor 2 speakers op 1 statief
Overheadstatief
Gitaar statief
Kickdrum statief
Overhead/ vlagantenne statief, 135 tot 310 cm
Zware Windup statief tbv Line Array,
max 6 meter hoog, incl verloopframe
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Klark Teknik DN 100 DI box
Klark Teknik DN 200 Stereo DI box
Multikabel 8x XLR male, 20 meter
XLR haspel, 100 meter
ASL TR-2 Dual Channel Transformator Box
EV TCA-ZX truss clamp adaptor tbv ZX1 speakers
Shoutboxset, 2x Behringer B205, 2x Shure PGA 48
L-Acoustics KARA/SB18 bumper SET [2 array's]
Sennheiser A 2003 richtantenne
Persvoorziening
Persslof, geluidsignaal distributie, tbv persconferenties, maximaal 16 gebalanceerde
Audio kanalen tbv cameraploegen
Personal Monitoring
Sennheiser 4x IEM set
Allen & Heath ME1

2x SR 2050, 4x EK 2000, AC 41 distributie,
A 2003 vlag
Personal Monitor systeem
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Verhuur Licht/ truss
Lichtset’s
Par 56 set
2 x fourebar met elk 4 par 56 spots (2.400 Watt)
Eurolite mengtafel voorzien van dim- en effect programma’s
2x Manfrotto lichtstatieven
Benodigde bekabeling
Oxo Minibeam RGBW set
12x Oxo minibeam RGBW 7x 5 watt RGBW (480 Watt totaal)
Led spots op vloerstatief, RGBW leds, alle kleuren mogelijk
Trussbrug met divers licht
6 meter truss
2x Wind up statieven
4x Martin 101 LED moving heads
2x Fourbar
1x Martin 2510 controler met 12 vaste presets
Optie: Sterrendoek 6x3 meter als achtergrond
Los licht
Conventioneel
Fourbar PAR 56 kort
DMX fourebar incl 4 Par 56 zwarte korte spots
Par 56 op vloerplaat
Par 36 spot incl kleurenwiel
Strand Bambino 500 fresnel
Strand Bambino 650 fresnel
Strand 1KW Fresnel
Backstage light 120W, met G haak
Backstage light 500W, met G haak
HQI 400W wit A-symetrisch
incl witte bulp
HQI 400W groen A-symetrisch
incl groene bulp
LED
Oxo Minibeam
CLF Tricolor Mini Par
CLF Yara RGBW Led spot
CLF LEDwash RGBW
Floodlight, 10Watt
Floodlight, 30Watt
Prikkabel, 10 meter
Prikkabel, 10 meter

RGBW 7x5 Watt
7x 3-in-1 LED
IP65 LED spot
Wallwasher
100W equivalent, incl Superklem
300W equivalent, incl Superklem
incl 19x warm witte 1 Watt Led lampjes
incl 19x gekleurde 1 Watt Led lampjes

Intelligent
Martin 101
Robe Pointe
Martin Atomic 3000

Supersnelle LED Movinghead
Krachtige moving head
Stroboscoop 3KW
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CLS Blinder 2,6KW
Showtec Sunstrip Active

Licht sturing
Eurolite LCD-8
Chromateq
Avolites Titan Mobile
Avolites Titan One
Avolites Tiger Touch 2

2,6 KW Blinder
10x75W DMX

DMX lichtmengtafel, 8 DMX kanalen
48 programma’s
ledplayer stand alone 512, incl presets
DMX lichtstuurtafel, 4 DMX 512 uitgangen
Incl laptop
usb dongle
Complete lichtsturing

Spiegelbollen
Spiegelbol 40 cm incl motor
Spegelbol 50 cm incl motor
Doek
Sterrendoek
Backdrop 6x6 meter zwart
Backdrop 6x3 meter zwart

Zwart 6x3 meter doek met 192 leds en sturing
Geïmpregneerd (brandveilig), 2 zijden lussen
Geïmpregneerd (brandveilig), 2 zijden lussen

Pipe and Drape
Voetplaat
Staander TS 712,
Staander, TS 35,
Ligger, TDS 712,
Pipe & Drape Doek,
Pipe & Drape doek,

B1818, 0m45 x 0m45, 8 kg
min. lengte 2m15, max. lengte 3m60
min. hoogte 0m95, max. hoogte 1m55, 2-delig
vergrendelbaar op: 2m15, 3m00 en 3m60
B 3m00 x H 3m60, zwart, molton CS
B 3m00 x H 1m20, kleur zwart, molton CS

Statieven
Man 126/ 626BU
VMB TE-034

Manfrotto lichtstatief max hoogte 3,3 m
Wind-up statief 1,26-3,8mtr,125kg

Dimmers
Handdimmer
Strand SD6

Max 2KW, DMX , 230V in
6x 2,5 KW, DMX, 32A in

Rook/ Haze
Magnum 2500 Hz hazer

2500 m3/min, incl vloeistof en AB

Truss
Eurotruss FD-34, diverse lengtes, per meter
Eurotruss FD-34, hoekstuk
Eurotruss base/topplate
Eurotruss mac topplate
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Baseplate 50KG 98cm rond
Safety’s/ Steels/ harpen
Safety 50cm Ø3mm 1x musketon, zwarte mantel
Steel 150cm Ø 10mm 1000 kg slang ommanteling
Harp 0,75T Borstboutsluiting
Harp 3,25T Borstboutsluiting, Green pin, voor buiten- en binnengebruik
Takels
TM Handtakel 500kg 12mtr hijshoogte, incl kettingzak
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Verhuur Diversen
Partytent 8x4 meter

Inclusief 2 zijwanden voor lange zijden,
en 1 zijwand voor korte zijde.

Partytent 3x3 meter

Fraaie en feestelijke tent, inclusief 4 zijwanden

Terrasverwarmer

Terras verwarmer/ Patioheater

Statafels

Ø 85cm x 105 cm, zwart/ graniet.
Zelfblokkerend klapsysteem Sevelit blad met
aangegoten rand voor optimale bescherming

Statafelrok

Verkrijgbaar in zwart, antraciet en rood
Incl topcover

Kabelmatten

70 cm breed, 5 meter lang
70 cm breed, 10 meter lang
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Verhuur bekabeling & diversen
Krachtstroom kabels en toebehoren
10 meter 32 A kabel (6mm2)
25 meter 32 A kabel (6mm2)
16A > 32A
CEE 16A 3p> shuko
Distributie, 32A naar 3x 230v 16A afgezekerd, met doorkoppeling
PSA 321, 32A Power distri, met Voltage- en Ampere meter
230 Volt (3x 2,5mm²)
Shuko 4-blok 16A, 1 meter
Shuko 4-blok 16A, 5 meter
Shuko 4-blok 16A, 10 meter
Shuko, haspel 16A 4-weg, 40 meter
Shuko kabel 16A 5 mtr
Shuko kabel 16A 10 mtr
Shuko kabel 16A 20 mtr
Kabelsets
Shuko kabelset (15x 5 & 10 mtr, 10x 2,5 mtr, 5x 20 mtr, 20x 4-blok 1 mtr)
Presentatie kabelset mini
Presentatie kabelset klein
Presentatie kabelset groot
Speakon
NL4, 1 meter
NL4, 5 meter
NL4, 10 meter
NL4, 15 meter
NL4, 25 meter
NL4 splitbox, NL4 naar 2x NL2
NL8, 10 meter
NL8, 15 meter
NL8, 10 meter
NL8 splitbox, NL8 naar 4x NL2
XLR
XLR kabel 3-pins 1 mtr
XLR kabel 3-pins 2 mtr
XLR kabel 3-pins 3 mtr
XLR kabel 3-pins 5 mtr
XLR kabel 3-pins 10 mtr
XLR kabel 3-pins 15 mtr
XLR haspel 3-pins 100 mtr
LK
LK37 kabel, M&F 5 mtr
LK37 kabel, M&F 10 mtr
LK37 kabel, M&F 15 mtr
LK37 kabel, M&F 25 mtr
Stagebox LK37 M&F, 12x XLR M&F
LK37 Female => 12x 0,50 mtr XLR M spinner
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Aggregaten
12 kVA
60 kVA Silent

16A krachtstroom/ 230V aansluiting
1x 63A, 2x 32A, 2x16A aansluiting, aanhanger

**-Prijzen zijn exclusief benzine/diesel, transport, BTW en
stroomkabels/verdeelkasten.
-Prijzen gelden voor max 8 draai uren per dag. -Meer draaiuren obv calculatie.
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Staffelkorting bij meer-dagen huur
Wanneer u meerdere dagen achtereenvolgens apparatuur huurt, wordt een staffelkorting toegepast
volgens onderstaande tabel:

2 dagen huur
1,5
3 dagen huur
1,9
4 dagen huur
2,3
5 dagen huur
2,7
6 dagen huur
3
7 dagen huur
3,3
Meer dan 7 dagen huur op aanvraag

x
x
x
x
x
x

dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs

Bezorging, installatie en bediening
Bezorgkosten overdag
Wij bezorgen de apparatuur graag bij u op locatie, en halen het daar ook weer af
Installatie en bediening
Graag nemen wij de gehele zorg bij u uit handen op gebied van installatie en aansluiting van de apparatuur.
Daarnaast kunnen we ook de complete bediening voor u verzorgen. Hiervoor worden onderstaande kosten
voor berekend:
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Audivio
1. Algemene voorwaarden
1.

Tenzij van tevoren 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 verstaan iedere klant die met Audivio een huur- of koopovereenkomst heeft
gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en/of erfgenamen, almede
iedere overige partij die in enige rechtsverhouding tot Audivio staat.

3.

Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van gehuurde of aangekochte goederen wordt de
wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4.

Audivio is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard.

5.

De volmacht van de vertegenwoordigers van Audivio strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit bedrijf van
Audivio gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van de eerder bedoelde volmacht
worden afgeweken.

6.

Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

7.

Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

8.

Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Audivio gehouden administratie als beslissend.
2. Aanbiedingen

1.

Alle door Audivio 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 Audivio en dienen op eerste
verzoek te worden geretourneerd.

4.

Audivio behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat en/of
materiaalwijzigingen door te voeren.

5.

Audivio behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of opdrachten te weigeren.
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 Audivio gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Audivio aan de wederpartij.

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 opdracht juist en volledig weer te
geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.1, 3.2 en 3.3 de door Audivio gehouden administratie als
beslissend.

4.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van
Audivio voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de opdracht.

5.

Audivio 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.

Audivio 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.
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4. Levering en terugbezorging
1.

Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij Audivio op te halen en bij het
beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van de 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 Audivio
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 Audivio 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 Audivio zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan de wederpartij te bezorgen, zal
Audivio 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. Audivio berekent 25 % van de huurprijs bij
annulering binnen 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50 % van de huurprijs bij
annulering binnen 1-3 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor
het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht. Door Audivio
gemaakte kosten voor het inschakelen van derden worden bij annulering te allen tijde volledig aan de wederpartij
doorbelast, tenzij deze kosten nog kunnen worden voorkomen.
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 een 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 voor 10.00
uur op de dag na de laatste huurdag bij Audivio afgeleverd te worden.

3.

Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 7.2 vermelde tijdstip bij Audivio terug te bezorgen, bij
gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van Audivio een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het
gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.
8. 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 bedieningvoorschriften te behandelen;

2.

Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

3.

Audivio, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;

4.

Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Audivio terzake vrij te waren; onderverhuur
en beschikbaarheidstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Audivio te doen geschieden.
9. Prijzen

1.
2.
3.

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

Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd
enige korting of schuldvergelijking. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen middels storting of overmaking op
een door Audivio aangewezen bankrekening binnen 7 dagen na factuurdatum. De op haar bankafschriften
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.
11. 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.

2.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de
wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
12. Waarborgsom

1.

De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Audivio een door Audivio
vast te stellen waarborgsom te geven.

2.

Audivio behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom evenals de
kosten van reparatie/reiniging als in 18.2 bedoeld.

3.

Audivio is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de
wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Audivio heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.
13. Eigendom

1. Audivio is en blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Indien Audivio in afwijking van lid 1 van deze bepaling overgaat tot verkoop en levering van goederen, dan blijft Audivio
eigenaar van die goederen totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen jegens Audivio heeft voldaan.

14. Meldingsverplichting
1.

Wederpartij dient Audivio onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende
goederen van Audivio of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten
van Audivio dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij
surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.

2.

In de hierboven in 13.1 genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslag leggende 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 Audivio te melden.
Zonder toestemming van Audivio mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.

2.

Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Audivio slechts in eigen werkplaats aanbrengen
c.q. verrichten, voor rekening van de wederpartij, tenzij de schade, althans het gebrek op grond van deze
voorwaarden voor rekening van Audivio komt.

3.

Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens Audivio, in het
bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
16. Aansprakelijkheid
Voor elke vorm van schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde
goederen zou kunnen ontstaan, is Audivio niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van
het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.
Wederpartij zal terzake Audivio voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
17. Vervanging
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Indien de wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Audivio terug te bezorgen,
dient wederpartij aan Audivio 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 vorm van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene
omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Audivio kan
worden verlangd.

2.

Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Audivio en/of haar
toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kan nakomen.

3.

Audivio 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.

Audivio behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.

5.

Audivio 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 te allen tijde door Audivio 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 conditie als waarin zij verstrekt
zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Audivio worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek
vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekig zou hebben schoongemaakt, is
Audivio 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 de wederpartij en Audivio verklaren beiden domicilie te kiezen ter
plaatse waar Audivio gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen ongeacht de
aard van het geschil, bij de rechtbank in het arrondissement van de plaats van vestiging van Audivio worden
aangebracht, met uitsluiting van ieder ander incassobureau c.q. rechtsbedrijf. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn
geheel voor rekening van de wederpartij.
22. Slotbepaling

1.

Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk 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 worden te zijn overeengekomen, datgene wat, wettelijk
geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

2.

Indien Audivio heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in één of meer dezer voorwaarden
geregelde, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

Baarn, maart 2017

