Prijslijst – Januari 2019

Huurvoorwaarden
Zonder tegenbericht zijn de volgende voorwaarden van kracht bij elke verhuur van
materiaal en bij elke schriftelijke bevestiging van een door Euro Events gemaakte offerte.
8. De huurder verbindt zich ertoe alle schadekosten
1. Bij het aangaan van een bestelling verbindt de klant zich tot
voortvloeiend uit foutief gebruik , overbelasting
afname van het bestelde materiaal. Bij een eventuele
beschadiging of diefstal van de gehuurde materialen te
annulatie minder dan 1 maand voorafgaand aan de
dragen.
leveringsdatum behoudt Euro Events zich het recht om een
9. Euro Events behoudt zich het recht om een waarborg te
annulatievergoeding van te eisen van 30% op de totale
vragen voor de gehuurde toestellen. Deze waarborg wordt
bestellingssom. Wanneer echter de annulatie gebeurd
aan de huurder terugbetaald wanneer het gehuurde
tijdens de 5 kalenderdagen voorafgaand aan de effectieve
materiaal terug in het bezit is van Euro Events, in dezelfde
leveringsdatum kan Euro Events een volledige betaling eisen.
staat als bij levering . Schadekosten worden in mindering
2. Bestellingen en offertes worden slechts definitief na
gebracht .
schriftelijke bevestiging (ook via e-mail) door de klant.
10. De huurder kan geen enkele aanspraak laten gelden
3. Al onze rekeningen zijn kontant betaalbaar, tenzij een
hoofdens kosten of schadeloosstelling ten laste van de
andere betalingstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk, met
verhuurder Euro Events.
akkoord van Euro Events is overeengekomen.
11. De huurder verbindt zich ertoe om het omschreven
4. Door het niet betalen van een rekening gedurende meer de
materiaal onherroepelijk te huren aan de voorwaarden en
30 dagen na haar vervaldatum worden alle nog
voor de huurperiode op de offerte vermeld.
verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
12. Bij vertraging in de teruggave van het gehuurde materiaal
5. Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn dient de
wordt de huurprijs evenredig vermeerderd t.o.v. de
klant verwijlinteresten te betalen à rato van 15% per jaar
overeengekomen huurprijs. Per dag te laat retour wordt 1 x
vanaf de vervaldatum van de facturen en dit van rechtswege
het daghuurtarief aangerekend.
zonder ingebrekestelling.
13. De inrichter is tevens gehouden de auteursrechten te
6. Ingeval de facturen niet betaald zijn op de vervaldatum zal
betalen en kan deze niet verhalen op de verhuurder Euro
bovendien het factuurbedrag verhoogd worden met
Events.
administratiekosten die minimaal €15,00 per
14.
Euro Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor
betalingsherinnering zullen bedragen.
schade aangebracht aan derde door, door Euro Events
7. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde
geleverd materiaal.
toestellen totdat deze terug in het bezit zijn van de
15. Euro Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor
verhuurder Euro Events. De huurder kan zich hiervoor
eventuele sancties voortvloeiend uit het overtreden van
verzekeren, indien dit niet het geval is dient de huurder alle
geldende geluidsen milieunormen.
schadekosten zelf te vergoeden.
*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen
excl. 21%
BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

Staffels & Transport
Staffels
Verhuurtermijn
1 dag
2 Dagen – 7 dagen
8 dagen – 14 dagen
15 dagen – 21 dagen
22 dagen – 28 dagen
Langere periodes

Factor
Verhuurprijs x1
Verhuurprijs x1,5
Verhuurprijs x2
Verhuurprijs x2,5
Verhuurprijs x3
Verhuurprijs x (1 + aantal weken * 0,5)

Per verhuurtermijn heeft u recht op 2 transport dagen. U mag het materiaal dus 1 dag voor het evenement
komen ophalen en 1 dag erna komen terugbrengen.

Transport
Type transport

Gehuurd bedrag < €250,00

Gehuurd bedrag > €250,00

Bestelwagen 8m³
0,50 €/km
0,50 €/km (60km gratis)
Lichte vracht 20m³
0,60 €/km
0,60 €/km (60km gratis)
Vrachtwagen 35m³
€ 50,00 + 1,00 €/km
1,00 €/km
Vrachtwagen 100m³
€ 100,00 + 1,00 €/km + 35,00 €/u
€ 200,00 + 1,50 €/km + 35,00 €/u
De leverroute telt als heen + terugweg berekend volgens “De snelste route” via Google Maps, rekening
houdend met eventuele restricties betreffende gewicht en/of afmetingen.
*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

Personeel
Uurloon
40,00 €/u
40,00 €/u
30,00 €/u
40,00 €/u
30,00 €/u
30,00 €/u

Minder dan 8 uur
€ 250,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 200,00

Minder dan 12 uur
€ 350,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 250,00

Stand-by service on-site*
Stand-by service 24u/24u**

25,00 €/u
25,00 €/dag

€ 200,00

€ 250,00

Reparatie en onderhoud
niet dringende herstellingen
Reparatie en onderhoud
dringende herstellingen

30,00 €/uur

Interventie op locatie voor niet
door Euro Events geleverd
materiaal (bv. generator, …)

80,00 €/uur

Geluids – Technieker*
Licht – Technieker*
Licht – Pré Productie*
Video – Technieker*
Video – Pré Productie*
Technieker opbouw/afbraak*
Stagehand*

50,00 €/uur

*De vermelde lonen zijn enkel van toepassing wanneer de techniekers materiaal van Euro Events bedienen. Voor freelance
opdrachten dient men het loon met 1,25 te vermenigvuldigen.
**Euro Events biedt voor elke evenement een telefonische stand-bye ondersteuning. Met de 24u/24u service houden wij echter
steeds minimum 1 technieker paraat die onmiddellijk kan vertrekken naar uw evenement. Excl. uurloon.
*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

VIDEO
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Projectoren + Lenzen
Type
Small projector
Small projector – ST

Panasonic PT-D6000

Fast-fold 16/9

Panasonic PT-RZ570
Laser beamer
Panasonic PT-DW640
Panasonic PT-DZ870
Panasonic PT-RZ970
Laser beamer
Panasonic PT-DZ13K
Panasonic PT lens
Panasonic PT lens

Beschrijving
3000 Ansi lumen – HD Ready projector
3000 Ansi lumen – HD Ready projector
Short Throw of Ultra Short Throw
1080P – 5400 Ansi lumen Laser
(incl. Lens – 1.46 tot 2.94:1)
WXGA – 6000 Ansi lumen (excl. Lens S)
1080P – 8500 Ansi lumen (excl. Lens L)
1080P – 10000 Ansi lumen (excl. Lens L)

Daghuurprijs*
€ 65,00
€ 95,00

1080P – 12000 Ansi lumen (excl. Lens L)
0.8 : 1.0 – Breedhoeklens
4.5 : 8.4 – Grote afstands lens
1.3 : 4.0 – Kort of Medium afstands lens

€ 850,00
€ 100,00 (S)
€ 175,00 (L)
€ 75,00 (S)
€ 150,00 (L)

€ 300,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 750,00

Fast-Fold schermen (Front + Retro)
Type
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9
Fast-fold 16/9

Beschrijving
266 x 150cm & 290 x 173 cm
343 x 203cm & 366 x 211 cm
427 x 244 cm
518 x 305 cm
530 x 316 cm
652 x 392 cm
773 x 453 cm
956 x 560 cm

Daghuurprijs*
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 150,00
€ 175,00
€ 225,00
€ 350,00
€ 550,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

VIDEO
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Flatscreen TV’s

Philips – LED TV

Type

Beschrijving

Philips – LED – 47”
LG – LED – 65”
Samsung – LED – 32”
Samsung – LED – 46”
Samsung – LED – 55”
Samsung – LED – 75”
Samsung – LED – 95”

Full HD – 47” (120cm) - LED TV
4K – 65” (165cm) – LED TV
Full HD – 32” (81cm) – LED TV
Full HD – 46” (117cm) – LED TV
Full HD – 55” (140cm) – LED TV
Full HD – 65” (165cm) – LED TV
Full HD – 95” (241cm) – LED TV

Daghuurprijs*
€ 125,00
€ 250,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 450,00
€ 600,00

Flatscreen accessoires
Type

Beschrijving

Truss beugel

Beugel voor bevestiging van TV op
standaard 50mm truss.
Vloer statief incl. montage beugel voor
TV

Vloer statief

Daghuurprijs*
€ 10,00
€ 30,00

LED schermen, dansvloeren & trailers

Vloer statief

Wij kunnen led schermen leveren met een pixeldichtheid van 3,9 tot 30mm indoor. En
7,5 tot 30mm outdoor. Ook led dansvloeren en led trailers zijn mogelijk. Gelieve voor
informatie en een offerte contact met ons op te nemen.

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

VIDEO
KI PRO HD speler

Video spelers & recorders
Type
DVD speler
KI PRO HD speler

Beschrijving
Standaard DVD speler
Full HD – Harddisk speler en recorder
IN/OUT: HD-SDI, HDMI, COMPONENT
Video Server PC incl.
2x 4K of 6x 1080p in 10 lagen.
Resolume software.
IN/UIT:
2x 120GB hot-swap SSD 4x SDI-3G + 2x HDMI + 2x Displayport
DMX IN + Ingebouwde Ethernet switch

Canon – XA-25
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Daghuurprijs*
€ 15,00
€ 100,00
€ 120,00
/1ste output
+ € 40,00
/extra output

Camera’s & Accessoires

Roland VR-50HD

Type
Canon – XA-25 – 1080P
Pro-user camera
Sony PMW200 – 1080P
Productie camera
Sony PMW350 – 1080P
Schoudercamera
Manfrotto statief

Beschrijving
Opname op SDHC kaarten
Weergave via HDMI en HD-SDI
Opname op SxS
Weergave via HDMI en HD-SDI
Opname op SxS
Weergave via HDMI en HD-SDI
Pro Camera statief

Daghuurprijs*
€ 100,00
€ 140,00
€ 225,00
€ 25,00

Switchers & mixers
Barco PDS-902 switcher HD video switcher
IN: 4x DVI-I, 4x VGA, 1x HD-SDI
UIT: DVI-I, VGA
Roland V-1SDI/HDMI
Basis 4 kanaals video mixer.
Roland VR-50HD mixer All-in-one 4 kanaals video & 8 kanaals
audio mixer.

€ 175,00

€ 95,00
€ 175,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

VIDEO
SDI Converters

Video accesoires
Type

Beschrijving

HD monitor
PRO HD monitor
VGA Splitter
VGA extender

Full-hd preview monitor
JVC DT-R24L4D
1 in 4 uit VGA – Splitter
VGA extender over CAT5e kabel 75m
(maximum 1024x768 beeldresolutie)
1 in 4 uit HDMI – Splitter
1 in 4 uit DVI-I – Splitter
DVI/HDMI extender over HD-SDI BNC
Kabel 50m
1 in 4 uit SDI – Splitter
Rechtstreekse converter naar of van:
HDMI, VGA, DVI-D
Converter met instelbare resulutie naar
of van: HDMI, VGA, DVI-D, COMPONENT,
COMPOSIET
1x Zender
1x Ontvanger
Alle nodige baterijen en kabels.
1x Zender
1x Ontvanger
Alle nodige baterijen en kabels.
1x Zender
1x Ontvanger
Alle nodige baterijen en kabels.

HDMI Splitter
DVI Splitter
DVI/HDMI extender

VGA Extender
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HD-SDI Splitter
HD-SDI Converter
HD-SDI Scan converter

Wireless HDMI set
Wireless HD Camera
transmissie set (<10m)
Wireless HD Camera
transmissie set (<75m)
Wireless HDMI set
(<30m)

Daghuurprijs*
€ 20,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 50,00

€ 90,00

€ 125,00

€ 40,00

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

*Alle vermelde prijzen zijn daghuurprijzen excl. 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

