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1. VERTAALAPPARATUUR

1.1 INFRAROOD ZENDERS
Conform Internationale norm voor congressystemen: NEN-10914 en IEC-764 (infraroodapparatuur).

DCN30		
Bosch Integrus LBB 4502/16 DCN Zender		
		8 óf 16 kanaals digitale zender (Integrus)

€ 90,00			

DNG30		
Bosch NG INT-TX16 DCN Zender				
		16 kanaals digitale zender (Next Generation)

€ 90,00

SZ10		Caisson Zender						€ 90,00
		Analoge zender

		

Uit te breiden tot maximaal 16 kanalen

1.2 CENTRALES
Conform Internationale norm voor congressystemen: NEN-10914 en IEC-764 (infraroodapparatuur).

DCN20		
Bosch LBB 3500/05 DCN Centrale			
		CCU voor het Bosch Integrus vertaalsysteem

€ 35,00

DNG20		
Bosch NG DCN-CCU DCN Centrale			
		CCU voor het Bosch Next Generation vertaalsysteem

€ 35,00

1.3 INFRAROOD STRALERS
Conform Internationale norm voor congressystemen: NEN-10914 en IEC-764 (infraroodapparatuur).

DCN40		
Bosch LBB 4512/00 Hoog Vermogen Straler		
		Digitaal, Incl. statief, maximale hoogte 240 cm

€ 90,00

SS30		
Philips LBB 3412/00 Hoog Vermogen Straler		
		Analoog, Incl. statief, maximale hoogte 240 cm

€ 90,00

SS10		
Sennheiser SZI-1019A Laag Vermogen Straler		
		Analoog, Incl. Manfrotto statief, maximale hoogte 400 cm

€ 30,00

1.4 INFRAROOD ONTVANGERS
Conform Internationale norm voor congressystemen: NEN-10914 en IEC-764 (infraroodapparatuur).

DCN50		
Bosch Digi LBB4540/32 Ontvanger			
€ 4,00
		32 kanaals digitale infrarood ontvanger									

LCD display voor aflezing kanaalkeuze en ontvangststatus
		Traploze volumeregeling
		Inclusief hoofdtelefoon
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1. VERTAALAPPARATUUR

1.4 INFRAROOD ONTVANGERS (Vervolg)
Conform Internationale norm voor congressystemen: NEN-10914 en IEC-764 (infraroodapparatuur).

SO10		
Sennheiser EKI-1019A Ontvanger			
€ 3,00
		6 kanaals analoge ontvanger										

		Traploze volumeregeling					
		Inclusief hoofdtelefoon
		
Mogelijkheid tot gebruik in een digitaal vertaalsysteem

SO10		Caisson MH-32 Ontvanger				€ 3,00
		3 kanaals analoge ontvanger					 					
		Traploze volumeregeling					
		Inclusief hoofdtelefoon
		
Mogelijkheid tot gebruik in een digitaal vertaalsysteem

1.5 TOLKENLESSENAARS
Conform Internationale norm voor congressystemen: NEN-10914 en IEC-764 (infraroodapparatuur).

DCN10		
Bosch Integrus LBB 3520/10 DCN Tolkenlessenaar
		Tolkenlessenaar incl. hoofdtelefoon

€ 25,00

DNG10		
Bosch NG DCN-IDESK-D Tolkenlessenaar 		
		Tolkenlessenaar incl. hoofdtelefoon

€ 25,00

		

		

Met verlicht display (groen)

Met verlicht display (blauw)

1.6 AUDIO MEDIA INTERFACES
AMA01		
Bosch LBB 3508/00 Audio Media Interface 		
		4 kanaals

€ 70,00

		Interface kan o.a. worden gebruikt voor distributie van
		
taalkanalen t.b.v. audioregistratie, broadcasting etc.

1.7 RONDLEIDINGSYSTEMEN
SF20-10
Sennheiser Infoport 10 Tourguide			
		1 óf 2 kanaals uitvoering
		Draadloos rondleidingsysteem bestaande uit 10

€ 80,00

		kinbeugelontvangers met zendmicrofoon
		
Inclusief accu’s en laadkoffer
		
Frequentie: 38.78/38.62 MHz
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1. VERTAALAPPARATUUR

1.7 RONDLEIDINGSYSTEMEN (VERVOLG)
SF20-10
Sennheiser Infoport 20 Tourguide			
		1 óf 2 kanaals uitvoering
		Draadloos rondleidingsysteem bestaande uit 20

€ 140,00

		
		
		

kinbeugelontvangers met zendmicrofoon
Inclusief accu’s en laadkoffer
Frequentie: 38.78/38.62 MHz

SA10		

IMG Stageline ATS 10 Tourguide				

€ 80,00

16 kanaals uitvoering
		Draadloos rondleidingsysteem met 10 ontvangers
		
+hoofdtelefoon en zendmicrofoon
		
Frequentie: 863-865 MHz

SA20		

IMG Stageline ATS 20 Tourguide				

€ 140,00

16 kanaals uitvoering
		Draadloos rondleidingsysteem met 20 ontvangers
		
+hoofdtelefoon en zendmicrofoon
		
Frequentie: 863-865 MHz

AM60		

IMG Stageline ATS 10H Zendmicrofoon			

€ 35,00

16 kanaals uitvoering
		Draadloze zendmicrofoon voor uitbreiding van het
		
IMG Stageline tourguide systeem
		
Frequentie: 863-865 MHz

AM70		

IMG Stageline ATS 10TM Zender/Headset		

€ 40,00

16 kanaals uitvoering
		Draadloze zender+headset ter vervanging van de standaard
		
zendmicrofoon of uitbreiding van het IMG Stageline tourguide systeem
		
Frequentie: 863-865 MHz

SO30		

IMG Stageline ATS 10R Ontvanger			

€ 6,00

16 kanaals uitvoering
		Ontvanger voor uitbreiding van het
		
IMG Stageline tourguide systeem
		Incl. hoofdtelefoon
		
Frequentie: 863-865 MHz
De IMG Stageline set is uit te breiden met meerdere zendmicrofoons of zenders+headsets en losse ontvangers+hoofdtelefoons (ontvangers
per 5 stuks afname).
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1. VERTAALAPPARATUUR

1.8 TOLKENCABINES
Onze cabines voldoen aan de Internationale norm ISO1998-4043

SC10		
Caisson 2 persoons Tolkencabine			
		Cabine geschikt voor 2 tolken

€ 100,00

SC10-3		
Caisson 3 persoons Tolkencabine			
		Cabine geschikt voor 3 tolken

€ 160,00

SC20		
Audipack Silent 9300 2 persoons Tolkencabine		
		Cabine geschikt voor 2 tolken

€ 100,00

		
		

		
		

		
		

Compleet met ventilatie- en verlichtingsysteem
204x178x168cm (HxBxD, buitenmaat)

Compleet met ventilatie- en verlichtingsysteem
204x267x168cm (HxBxD, buitenmaat)

Compleet met ventilatie- en verlichtingsysteem
200x160x160cm (HxBxD, buitenmaat)		
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2. AUDIO

2.1 LUIDSPREKERS
AL50		
Electrovoice SX-80 Luidsprekerset			
		2 stuks

€ 35,00

		175 Watt
		Speakon aansluiting
		
Inclusief 2 K&M statieven en 2x 15m. luidsprekerkabel

AL10		Bose 402 Luidsprekerset					€ 35,00
		2 stuks
		120 Watt
		
Jack/Speakon aansluiting met doorlus Jack
		
Inclusief 2 K&M statieven en 2x 15m. luidsprekerkabel

AL20		Custom M3 Luidsprekerset				€ 35,00
		2 stuks
		150 Watt
		
Speakon aansluiting met doorlus Speakon
		
Inclusief 2 K&M statieven en 2x 15m. luidsprekerkabel

AL40		Novanex Luidsprekerset					€ 45,00
		2 stuks
		200 Watt
		
Speakon aansluiting met doorlus Speakon
		
Inclusief 2 K&M statieven en 2x 15m. luidsprekerkabel

2.2 VERSTERKERS
AV30		SL STA-300 Versterker					€ 30,00
		Verpakt in 19” flightcase, 250 Watt
		
		
		

2x XLR/Jack input
2x Speakon output
Geschikt voor het aansluiten van maximaal 4 luidsprekers

AV30B		
SL STA-300 Versterker met Bose controller		
		Verpakt in 19” flightcase, 250 Watt
		
		
		

€ 30,00

2x XLR/Jack input
2x Speakon output
Geschikt voor het aansluiten van maximaal 4 luidsprekers
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2. AUDIO

2.3 POWERMIXERS

AV60		SL PMX-400 Powermixer					€ 40,00
		2x 300 Watt

		
4x mono microfoon/line input
		
4x line stereo input
		
1x aux input
		
1x insert (return)
		
Diverse uitgangen: main, insert (send), mono, tape REC
		Luidsprekeraansluiting: Speakon
		
Geschikt voor het aansluiten van maximaal 4 luidsprekers

2.4 MENGTAFELS
AT10		
Behringer Eurorack MX-2642 Mengtafel			
		8 kanaals

		
		
		
		
		

8x
8x
4x
4x
2x

€ 25,00

XLR/Jack mono input
Jack stereo input
Jack stereo input (line)
Sub Jack output
Main Jack output

AT10		Spider Mengtafel					€ 35,00
		16 kanaals

		
16x XLR/Jack mono input
		
Diverse stereo inputs
		Diverse send/returns
		
2x Main XLR output		
		

2.5 MICROFOONS (KABEL)
AT10		
Shure SM-58 dynamische Microfoon			
		Zangmicrofoon

€ 8,00

AT10		
Sennheiser E835 dynamische Microfoon			
		Geschikt als zang- en spraakmicrofoon

€ 8,00

		

		
		

Inclusief 10m. XLR microfoonkabel

Vrijwel ongevoelig voor omgevingsgeluid en rondzingen
Inclusief 10m. XLR microfoonkabel
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2. AUDIO

2.5 MICROFOONS (KABEL) (VERVOLG)
AM20		Sennheiser MD-908U Microfoon				€ 8,00
		Tafel spraakmicrofoon

		Inclusief tafelstatief
		
Inclusief 10m. XLR microfoonkabel

AM20		ECM-302B Grensvlakmicrofoon				€ 15,00
		Speciaal geschikt voor opname van tafelgesprekken

		
		

Inclusief phantoom voedingsunit
Inclusief 10m. mini-XLR microfoonkabel

2.6 MICROFOONS (DRAADLOOS)
AW10		
Shure SM-58 VHF draadloze handmicrofoon 		
		Diversity ontvanger

€ 40,00

AW15		
Sennheiser EW-365 UHF draadloze handmicrofoon
		Diversity ontvanger

€ 40,00

AW25		
Sennheiser EW-135 G2 UHF draadloze handmicrofoon
		Diversity ontvanger

€ 40,00

AW20		
Shure UHF draadloze reversmicrofoon 			
		Diversity ontvanger

€ 40,00

AW30		
Shure VHF draadloze reversmicrofoon 			
		Diversity ontvanger

€ 40,00

AW40		
Sennheiser EW-322 UHF draadloze reversmicrofoon
		Diversity ontvanger

€ 40,00

		

		

		

		

		

Inclusief 2,5m. XLR patchkabel

Inclusief 2,5m. XLR patchkabel

Inclusief 2,5m. XLR patchkabel

Inclusief 2,5m. XLR patchkabel

Inclusief 2,5m. XLR patchkabel

		
Inclusief 2,5m. XLR patchkabel
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2. AUDIO

2.7 DISCUSSIEINSTALLATIES
AD20		
Caisson DS-300 Discussiemicrofoon			
		Discussie tafelmicrofoon met rode verlichtingsring

€ 11,00

AD28		
Caisson DS-330 Discussie Voorzittersunit			
		Schakelunit voor het uitschakelen van alle deelnemende

€ 11,00

AD25		
Caisson DS-320 Interruptiemicrofoon			
		Deelnemerspost met rode verlichtingsring

€ 11,00

		Ingebouwde limiter
		
Inclusief XLR y-kabel

		

discussiemicrofoons m.u.v. de voorzittersmicrofoon

		Ingebouwde limiter
		Op vloerstatief
		
Inclusief XLR y-kabel

AD30		Caisson DS-310C Voedingsunit				€ 23,00
		Geschikt voor het aansluiten van 30 microfoons
		

Audiouitgang Jack (lijn-niveau)

2.8 CD/DVD SPELERS
AP50		Sony CD/DVD Speler					€ 20,00
		Voor het afspelen van CD’s en DVD’s
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3. VIDEO

3.1 VIDEOMONITOREN
VMON10
Sony TV/Videomonitor (50cm diagonaal)			
		Y/C / Scart input geschikt voor PAL/NTSC

€ 30,00

		

3.2 VIDEOPRESENTERS
VP10		Sony Presenter						€ 25,00
		BNC / Scart output

		

Ingebouwde VHS player geschikt voor PAL/NTSC

3.3 VIDEORECORDERS
VR10		
Sony SVO-1500P VHS Recorder				
		HF input

		

€ 25,00

BNC / Tulp in- en output

VR10S		Sony S-VHS Recorder					€ 30,00
		Scart, Y/C of HF input

		

BNC, Y/C of Scart output

VR20		
Sony Betacam SP Player				
		Scart output

Prijs op aanvraag

		
BNC, RGB, Composiet en XLR outputs
		Wordt enkel verhuurd in projecten

3.4 VIDEOCAMERA´S
VC10		
Panasonic AGDP/200-MS1 Videocamera			
		(S)VHS camera geschikt voor (S)VHS tapes

€ 50,00

		
Inclusief Manfrotto camerastatief
		RCA output

3.5 VIDEOMIXERS
VC10		Panasonic WJMX-30 Videomixer				€ 75,00
		3 kanaals videomixer

		
		

Geschikt voor composiet en (S)VHS aansluitingen
Met verschillende wipes en digitale effecten
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3. VIDEO

3.6 VIDEOSWITCHERS/DISTRIBUTIEVERSTERKERS
VS10		

Kramer VS-42 Videoswitcher/distributieversterker

		
4x BNC in, 1x BNC uit
		
Met loop mogelijkheid
		

€ 25,00		

		

€ 25,00		

		

3.7 VIDEODISTRIBUTIEVERSTERKERS
VS10		

		
		

Kramer VM50V Videodistributieversterker		

1x BNC in, 5x BNC uit
Met loop mogelijkheid

		
Video apparatuur wordt uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).		
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4. VGA VERSTERKERS/SCHAKELUNITS

4.1 DATA DISTRIBUTIEVERSTERKERS
		
		
		

PD90		

1 in, 2 uit
Input 1x 15 pins (M) inclusief 2 meter kabel (M/F)
Output 2x 15 pins (F) inclusief 10 meter kabel (M/M)

A-ten VS-102 VGA Distributieversterker			

€ 11,00		

		

PD95		

A-ten VS-108 VGA Distributieversterker			

€ 25,00		

		

		
1 in, 8 uit
		
Input 1x 15 pins (F) Output 8x 15 pins (F)
		Exclusief kabels
		

4.2 DATA SCHAKELUNITS
DS20		A-ten VGA Schakelunit					€ 25,00				

		
		

Voor het aansluiten van 4 computers op 1 VGA projector
Inclusief 4 VGA kabels 2,5 meter (M/M)

VGA versterkers/schakelunits worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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5. PROJECTOREN
5.1 VIDEO- EN DATAPROJECTOREN
PD15		

Sanyo PLC-SU20E LCD SVGA Projector			

€ 30,00		

		

PD20		

Toshiba TLP-560 XGA Projector				

€ 50,00		

		

PD30		

Mitsubishi LVP-X400 XGA Projector			

€ 100,00		

		Resolutie 800x600
		
1200 Ansi Lumen
		Infrarood afstandsbediening
		
Inputs: SVGA 15 pins, RCA, RS-232, SVHS, Audio in-out

		Resolutie 1024x768
		
1300 Ansi Lumen
		Infrarood afstandsbediening
		
Inputs: SVGA 15 pins, RCA, RS-232, SVHS, Audio in-out

		Resolutie 1024x768
		
3000 Ansi Lumen
		Infrarood afstandsbediening
		
Inputs: XGA 15 pins, DVI, RC jack, RCA, USB, SVHS, Audio in-out

		

5.2 OVERHEADPROJECTOREN
OP10		

3M 9800/9550 Overheadprojector			

€ 25,00		

		

OP20		

3M 2000 Portable Overheadprojector			

€ 25,00		

		

€ 25,00		

		

		400 Watt

		400 Watt

5.3 DIAPROJECTOREN
DP10		

Kodak S-AV 2060 Diaprojector				

		
Carousel projector voor 80 dia’s
		250 Watt
		
Inclusief carousel en afstandsbediening
		Exclusief lens

DL10		
Kodak 36mm lens 					
€ 4,50
DL15		Kodak 60mm lens 					€ 4,50
DL20		
Kodak 85-210mm lens 					
€ 9,00
DT10		Kodak Intervaltimer					€ 4,50
DC10		

Kodak Carousel voor 80 dia’s				

€ 1,25

DV10		

Kodak Afstandsbedieningskabel 25 mtr.			

€ 4,50

							
Projectoren+toebehoren worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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6. PROJECTIESCHERMEN/AFROKDOEKEN
6.1 PROJECTIESCHERMEN (STATIEF)
PS10		Projecta PK175 Projectiescherm				€ 13,00					

		175x175 cm.
		
In hoogte verstelbaar

6.2 PROJECTIESCHERMEN (SPANRAAM)
PS15		

Projecta 180x240 Projectiescherm (opzicht)		

€ 35,00		

		

PS15D		

Projecta 180x240 Projectiescherm (doorzicht)		

€ 45,00		

		

PS20		

Projecta 315x420 Projectiescherm (opzicht)		

€ 55,00		

		

PS20D		

Projecta 315x420 Projectiescherm (doorzicht)		

€ 65,00		

		

PS30		

Projecta 450x600 Projectiescherm (opzicht)		

Prijs op aanvraag		

Projecta 450x600 Projectiescherm (doorzicht)		

Prijs op aanvraag		

		180x240 cm
		
In hoogte verstelbaar
		180x240 cm
		
In hoogte verstelbaar
		315x420 cm
		
In hoogte verstelbaar
		315x420 cm
		
In hoogte verstelbaar
		450x600 cm
		
In hoogte verstelbaar

PS30D		

		
		

450x600 cm
In hoogte verstelbaar

6.3 AFROKDOEKEN T.B.V. SPANRAAMSCHERMEN
PA10		

Afrokdoek voor 180x240 Projectiescherm		

€ 10,00

PA20		

Afrokdoek voor 315x420 Projectiescherm		

€ 20,00

PA30		

Afrokdoek voor 450x600 Projectiescherm		

Prijs op aanvraag		

			

Projectieschermen/afrokdoeken worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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7. PROJECTIETAFELS EN KATHEDERS
7.1 PROJECTIETAFELS
		

TP10		

In hoogte verstelbaar, min. 82 cm | max. 115 cm

Projecta Gigant 1 Diaprojectietafel			

€ 10,00		

		

TP20		

Projecta Solo Overhead projectietafel			

€ 20,00		

		

Projecta Telemaster Dia/LCD projectietafel		

€ 7,00		

			

Karba 3967 Dia/Monitor projectietafel			

€ 10,00		

		

		
In hoogte verstelbaar, min. 60 cm | max. 80 cm
		Verrijdbaar

TP30		

		
		

TP40		

		
		

Bladoppervlakte 64x43 cm
In hoogte verstelbaar, min. 80 cm | max. 140 cm
Met 2 schappen
In hoogte verstelbaar, min. 68 cm | max. 124 cm

7.2 KATHEDERS
TK10		Projecta Katheder					€ 25,00				

		

In beuken uitvoering met zwart frame

		

Projectietafels en katheders worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).		
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8. STEMSYSTEMEN
8.1 STEMSYSTEMEN (draadloos)
SW10		IVS stemsysteem					Prijs op aanvraag		
		

PC incl. stemsoftware en klustercontroller

SW20		IVS stemkastje						Prijs op aanvraag		

		

Met diverse stemmogelijkheden

Stemsystemen worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten inclusief invoer van vragen, op- en afbouw,
projectieapparatuur en technisch support.
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9. PRESENTATIEMIDDELEN
9.1 FLIPOVERS
FO10		Flipover							€ 16,00					
Incl. stiften en papier

9.2 WHITEBOARDEN
FO20		Whiteboard						€ 21,00				

		

150x100 cm. excl. stiften

9.3 LASERPOINTERS
LP10		Laserpointer						€ 9,00					

		

Penvorm, met rode laser

Presentatiemiddelen worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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10. LICHT
10.1 SPOTS
LS10

		

Arri 2000 floodlightspot

2000W. Incl. barndoors + G-haak

€ 11,00

		

LS20		Arri 1000 fresnelspot					€ 11,00				

		

1000W. Incl. barndoors + G-haak

LS30

Robert Juliat profielspot

1000W. Incl. messen + G-haak
		
Speciaal voor het uitlichten van bijv. een spreker, logo etc.

€ 16,00

			

LS40		Strand theaterspot					€ 11,00				

		
		

650W. Incl. barndoors + G-haak
Speciaal voor het uitlichten van een podium, ruimte etc.

10.2 LICHTSTATIEVEN
LT20

		

Doughty profiel-/volgspotstatief
In hoogte verstelbaar

€ 7,00

			

LT10		Manfrotto lichtstatief					€ 7,00					

		

Geschikt voor max. 1 spot, maximale hoogte 400 cm

10.3 LICHTREGIETAFELS
LR10		Leprecon LP-612 lichtregietafel				€ 30,00				

		

12 kanaals. Volledig programmeerbaar

10.3 DIMMERS
LD10		CDS 4 dimmer						€ 16,00				

		
		

4 kanaals (1000W. per kanaal) Voor het aansluiten van 4
verschillende spots via een separate lichtregietafel

Lichtapparatuur wordt uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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11. TRUSS
11.1 TRUSS
TR10		Eurotruss aluminium					Prijs op aanvraag		

		

Vierkante truss per meter

TS50		Eurotruss special					Prijs op aanvraag		

		

Hoek-T- en Kruisstukken

Trussen worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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12. PODIUM
12.1 PODIUMDELEN
PU10		

		

PU10A		

		

PU10T		

		

Podium 1 x 2 meter					

Prijs op aanvraag		

Podium afrokdoek per meter				

Prijs op aanvraag		

Podium tapijttegels per vierkante meter			

Prijs op aanvraag		

In verschillende hoogtes leverbaar (20-40-60-80-100 cm)
In verschillende kleuren
In verschillende kleuren

Podiumdelen worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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13. BEKABELING
13.1 AUDIO-VIDEO en DATAKABELS
Caisson heeft diverse kabels in het verhuurassortiment, onder andere: BNC videokabels, VGA datakabels,
microfoonkabel, multikabels, en luidsprekerkabels.
Meer informatie? Neem gerust contact op met één van onze verhuurmedewerkers.

Kabels worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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14. STROOMVOORZIENING
14.1 230V HASPELS EN KABELS
SK10		230V
SK20		230V
SK25		230V
SK40		
230V

Haspel
Haspel
Haspel
Haspel

10
20
25
40

mtr.					€
mtr.					€
mtr.					€
mtr.					€

0,75
5,00
5,00
7,50

SV10		230V Kabel 10 mtr.					€ 0,75
SV20		230V Kabel 20 mtr.					€ 5,00
SV100		230V Kabel 100 mtr.					€ 15,00
14.2 380V KRACHTSTROOMKABELS
K225		
K325		
K525		

380V Kabel 25 mtr. - 32Amp				
380V Kabel 25 mtr. - 63Amp				
380V Kabel 25 mtr. - 125Amp				

€ 11,50
€ 23,00
€ 35,00

14.3 VERDEELUNITS
KV10		32Amp naar 6x 230V					€ 11,00
KV20		
63Amp naar 3x 32Amp + 6x 230V			
€ 23,00
14.4 AGGREGATEN
KA10		
		
		

230V Aggregaat 16Amp 3300W				

€ 45,00		

		

APC smart UPS V/S 650					

€ 23,00		

			

Benzine, excl. brandstof
Gestabiliseerde voeding. Geluidsniveau 100 DBa

14.5 UPS
KU10		

		
650W. Uninterruptible Power Supply
		

Stroomvoorzieningen worden uitsluitend verhuurd in totaalprojecten (geen los verhuur).
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15. OVERIG
15.1 VERKOOP AUDIOVISUEEL APPARATUUR
Indien u overweegt audiovisueel apparatuur aan te schaffen voor bijvoorbeeld uw vergaderzaal of
presentatieruimte, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Alles wat u nodig heeft op audiovisueel gebied
kunnen wij leveren tegen scherpe en concurrerende prijzen. Daarnaast kunnen wij ook de complete audiovisuele
inrichting verzorgen van uw vergaderzaal, presentatieruimte etc. Het is vanzelfsprekend dat wij met u
meedenken over de optimale inrichting van uw ruimte.
Door onze ruime ervaring in het leveren van apparatuur op beurzen, congressen, seminars en (bedrijfs)feesten
kunnen wij, als merkonafhankelijk leverancier, u de beste apparatuur leveren.
Wij zijn leverancier van onder andere:
Sennheiser
Sony
Bosch
Toshiba
Beyer Dynamics
AKG
NEC
Shure
Projecta
Soundcraft
Meer informatie? Neem gerust contact op met één van onze verkoopmedewerkers.
15.2 VERHUURPROJECTEN
Bij verhuuropdrachten werkt Caisson met een zogenaamde projectprijs. Dit betekent dat wij opdrachten inclusief
transport, installatie/demontage en bediening van de apparatuur voor een vaste projectprijs aanbieden. Zo weet
u als opdrachtgever precies wat aan u wordt doorbelast(*). Hiermee wordt voorkomen dat prijzen op basis van
nacalculatie ongunstig voor u uitvallen.
* Met uitzondering van grote onvoorziene afwijkingen
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15.3 TRANSPORT APPARATUUR
Caisson kan uw gehuurde apparatuur* desgewenst bij u afleveren en ophalen op welke locatie in Nederland dan
ook (met uitzondering van de waddeneilanden).
Transportkosten regio (met een bus/bestelauto) (kantooruren 08.30-17.00 uur)
Regio Nijmegen en overige plaatsen binnen een straal van 10 km

€ 25,00

Bovenstaande prijs is inclusief retour transport apparatuur.
*= Voor het bezorgen en ophalen van fluisterkoffers geldt een afwijkend tarief.

Transportkosten buiten regio (kantooruren 08.30-17.00 uur)
Bus/Bestelauto								 € 0,75 per gereden kilometer
Grote bus met laadklep							 € 1,00 per gereden kilometer
Voor bezorgen buiten kantooruren, tijdens het weekend en/of feestdagen geldt een afwijkend tarief.

15.4 PERSONEELSKOSTEN
AV-technicus (binnen kantooruren tijdzone 08.30-17.00 uur)
Installatie/Demontage apparatuur en technische ondersteuning		

€ 45,00 per uur

AV-technicus (buiten kantooruren tijdzone 17.00-08.30 uur)
Installatie/Demontage apparatuur en technische ondersteuning		

€ 65,00 per uur

AV-technicus (zaterdag en zondag)
Installatie/Demontage apparatuur en technische ondersteuning		

€ 65,00 per uur

AV-technicus (feestdagen)
Installatie/Demontage apparatuur en technische ondersteuning		

€ 85,00 per uur

Voor cameramensen, projectleiders, regisseurs etc. geldt een afwijkend uurtarief.

15.5 VERZEKERING
Op de door u gehuurde apparatuur wordt verplicht een verzekering afgesloten. (6% premie berekend over
de totale huurkosten van de apparatuur) Deze verzekering geeft alleen dekking als er onbedoeld schade is
toegebracht aan de gehuurde apparatuur tijdens de gehele huurperiode, andere dekkingen zijn uitgesloten
(diefstal, vermissing etc.). Eigen risico per vermist apparaat bedraagt de vervangingswaarde.
Apparatuur geleverd op beurzen, buitenluchtevenementen, tenten etc. kunnen niet door ons verzekerd worden.
U dient zelf de gehuurde apparatuur te verzekeren.
15.6 ADMINISTRATIEKOSTEN
Geplaatste orders beneden € 50,00 (excl. btw en verzekering) worden belast met € 12,50 administratiekosten.
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15.7 LEVERINGSVOORWAARDEN
Art. 1:
Art. 2:

In het hierna volgende wordt onder opdrachtnemer verstaan Caisson Congrestechniek BV.
Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn
overeengekomen.

Algemene bepalingen:
Art. 3-1
Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden overeengekomen de te verrichten werkzaamheden, de aard en de hoeveelheid apparatuur welke ter uitvoering
hiervan gebruikt dient te worden, de periode gedurende welke apparatuur operationeel dient te zijn alsmede de verschuldigde aannemingssom.
Art. 3-2 :
De aannemingssom omvat tevens alle ter uitvoering van de werkzaamheden te maken kosten ter verzekering van de apparatuur.
Art. 4:
De ter uitvoering van de werkzaamheden meegebrachte apparatuur en accessoires blijven te allen tijde het onvervreemdbare eigendom van de opdrachtnemer.
Offertes:
Art. 5 :
Art. 6:

Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
Een door de opdrachtnemer gemaakte offerte vervalt, indien niet anders wordt overeengekomen 30 dagen na dagtekening ervan, tenzij de opdrachtgever voor
de afloop van deze termijn een ondertekend contract, waarmede wordt ingegaan op het aanbod, aan de opdrachtnemer doet toekomen.

Aansprakelijkheid en overmacht:
Art. 7-1:
Beschadiging, verlies of breuk van de apparatuur en / of de accessoires ontstaan in de periode gedurende welke deze ter uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden wordt / worden gebruikt, is voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 7-2:
Indien vervanging noodzakelijk is, worden de kosten ervan doorberekend op de vervangingswaarde vermeerderd met de kosten van vervanging.
Art. 8-1:
In geval van niet-nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer aanvaardt de opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens de
opdrachtnemer, geen aansprakelijkheid voor de schade.
Art. 8-2 :
Opdrachtnemer is voor materiele schade aan stoffelijke objecten in de in art. 15 bedoelde ruimte(n), behoudens opzet en grove schuld zijdens de 		
opdrachtnemer, hoogstens aansprakelijk tot de hoogte van de aannemingssom.
Art. 8-3:
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door de feitelijke
aanwezigheid en/of gebruik van de apparatuur.
Art. 9:
de opdrachtnemer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen van contractverplichtingen aangegaan door derden jegens de opdrachtgever,
waarbij de opdrachtnemer is opgetreden als bemiddelende partij.
Art. 10:
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet optimaal functioneren van de apparatuur indien dit het gevolg is van een eigenmachtig of een met
de aanwijzingen van de opdrachtnemer of diens personeel strijdig gebruik van de apparatuur door of namens de opdrachtgever.
Art. 11:
Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake, indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan zijn voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsregelingen, storingen in de levering van energie, alles zowel
in bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden van wie materialen worden betrokken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en
voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico-sfeer van de opdrachtnemer ontstaan.
Verplichtingen van de opdrachtnemer:
Art. 12:
De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van derden, al dan niet ondergeschikten.
Art. 13-1: De opdrachtnemer zal op eigen naam de apparatuur en de accessoires op vervangingswaarde verzekeren tegen brand , diefstal (met braakschade) de premie
voor deze verzekering wordt doorbelast aan de opdrachtgever.
Art. 13-2: Voor zover de in lid 13-1 bedoelde verzekering de schade dekt, is de opdrachtgever gevrijwaard. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor die schade en kosten
welke niet gedekt worden door de bedoelde verzekering .
Art. 14:
De overeengekomen locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, kan slechts met wederzijdse goedvinden worden gewijzigd.
Rechten en plichten van de opdrachtgever:
Art. 15-1: De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de ruimte(n) waar de apparatuur geïnstalleerd zal worden vanaf minimaal 24 uren voor het tijdstip waarop de
apparatuur operationeel dient te zijn, vrij ter beschikking staat aan de opdrachtnemer, in die zin dat andere personen dan die welke deel uitmaken van de
uitvoerende organisatie van de opdrachtgever in die periode de toegang tot de bedoelde ruimte(n) wordt ontzegd.
Art. 15-2: Tevens zal/zullen de in Art. 15-1 bedoelde ruimte(n) op een zelfde wijze vanaf het overeengekomen moment waarop de apparatuur niet meer operationeel dient
te zijn tot minimaal 4 uren nadat tijdstip vrij beschikbaar dienen te zijn voor de opdrachtnemer.
Art. 15-3: Bovendien zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat in de in de Art. 15-1 en 15-2 bedoelde ruimten voldoende elektrische stroom alsmede verlichting en
verwarming aanwezig is.
Art. 16:
Indien de opdrachtgever de in Art 15-2 omschreven verplichting niet nakomt of indien de opdrachtnemer de werkzaamheden niet op de overeengekomen
kalenderdag kan beëindigen, zal de aannemingssom naar evenredigheid worden verhoogd, waarbij minimaal 1 (een) extra dag in rekening zal worden gebracht.
Art. 17:
Tenzij anders overeengekomen heeft de opdrachtgever, na het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst het recht door opzegging de overeenkomst te
beëindigen. Indien de opdrachtgever door opzegging de overeenkomst beëindigt, zullen de volgende percentage van de aannemingssom in rekening worden
gebracht. Binnen 3 tot 7 dagen voor het ingaan van de overeenkomst 25% bij annulering binnen1 tot 3 dagen voor het ingaan van de overeenkomst 50% bij
annulering binnen 24 uur voor het ingaan van de overeenkomst 100%.
Art. 18:
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid stellen de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde apparatuur te bereiken
voor onderhoud, service en of controle. Hiertoe zal de opdrachtgever de opdrachtnemer steeds een doorlopend bewijs van toegang verschaffen c.q. verstrekken.
Prijs en betaling:
Art. 19-1: Indien niet anders wordt overeengekomen dient uiterlijk 2 (twee) weken voor het tijdstip waarop de apparatuur operationeel dient te zijn 50% van de
overeengekomen aannemingssom te zijn voldaan.
Art. 19-2: De resterende 50% dient uiterlijk terstond na afloop van de overeengekomen werkzaamheden te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
Art. 19-3: Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal hij van rechtswege in gebreke verkeren, zodat een aparte 		
ingebrekestelling niet meer vereist is. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in gebreke is, gaat de wettelijke rente lopen.
Art. 19-4: Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederlands wettig betaalmiddel.
Art. 20:
Indien de opdrachtnemer bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten hiervan voor rekening van de
opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15%  van de openstaande schuld, met een minimum van € 23,00.
Art. 21:
In geval de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. De
opdrachtnemer zal, indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt de opdrachtgever hiervan middels een schriftelijke verklaring op de hoogte stellen.
Art. 22:
Overeenkomsten beneden de € 50,00 excl. btw worden belast met € 12,50 administratiekosten
Toepasselijk recht:
Art. 23:
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
Art. 24:
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht en of uit de algemenen voorwaarde worden bij uitsluiting van elke andere rechtsprekende
instantie voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Arnhem.
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