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Specialspakketten Totale ondersteuning van jouw 
event!

Het verbeteren van onszelf en ons 
materiaal, dat is waar we aan werken. Elke 
dag en vanuit volle overtuiging. Zo zijn we 
voorbereid op herhalingsklussen én nieuwe 
projecten. Next Venue draait om totale 
ondersteuning. Van de creatieve vertaling 
van jouw wensen tot de kwalitatief 
hoogwaardige uitvoering. Tekenfaciliteiten, 
logistiek, productie: bij Next Venue vind je 
het onder één dak. 

Ons team van enthousiaste professionals 
staan voor jou en jouw event klaar! 

Basistechniek

Elke locatie van Next Venue is uitgerust 
met een goede basis aan technische 
en audiovisuele voorzieningen. Deze 
basisvoorzieningen zijn ruim voldoende 
voor een mooie presentatie en/of 
bijeenkomst. De basistechniek neem je 
standaard bij ons af, de kosten en inhoud 
van de basistechniek per locatie vind je 
terug in de offerte.

Aanvullende mogelijkheden

Voldoen de technische en audiovisuele 
voorzieningen niet voor jouw event? Het 
is mogelijk om aanvullende items en/of 
pakketten af te nemen. In dit book vind je 
elke aanvullende mogelijkheid.

Beschikbaarheid 

De items met onderstaand icoon zijn 
beschikbaar op elke locatie van Next 
Venue. Een item zonder dit icoon? Dan 
is het item alleen beschikbaar bij De 
Rijtuigenloods, Midden Nederland Hallen en 
Amsterdome.

          
         
            

Hoe wij werken

Inleiding

Op alle locaties beschikbaar
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Geluid

Microfoon

Catchbox

Headset microfoon

Handheld microfoon 
met hengel

Handheld microfoon

Kathedermicrofoon

Handheld microfoon
met statief

Tafelmicrofoon

De catchbox hebben 
wij in de kleuren 
blauw, groen en 
oranje.

€ 85,00 p.set.

€ 150,00 p.set.

€ 475,00 p.set.

€ 1325,00 p.set.

€ 2575,00 p.set.

€ 3675,00 p.set.

€ 950,00 p.set.

€ 325,00 p.set.

€ 175,00 p.set.

Geluidset

Eén luidspreker met 
bedrade microfoon tot 
50 personen

Audiocompactset met 
1 handheld microfoon 
tot 150 personen

Vertaalset (20 ontvangers 
met één taal met 
vertaalcabine)  

Vertaalset (20 ontvangers 
met één taal zonder 
vertaalcabine) 
Set met twee 
luidsprekermonitoren 

Geluidsset met 1 
microfoon 500 tot 1000 
personen (hangend)

Eén luidspreker met 1 
handheld microfoon 
tot 50 personen

Geluidsset met 
1 microfoon 150 tot 250 
personen (gestackt)  
Geluidsset met 
1 microfoon 250 tot 500 
personen (gestackt)  

U kunt kiezen uit 
de volgende typen 
microfoons:

€ 99,75 p.st.
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7

Video

Met een switcher kun je makkelijk 
schakelen tussen laptops indien je met 
meer dan één laptop wil presenteren.

€ 195,00 p.st.

€ 295,00 p.st.

€ 485,00 p.st.

€ 187,50 p.st.

LED scherm

LED scherm 49 inch 
    
LED scherm 60 inch 
    
LED scherm 86 inch 
     
Afkijkmonitor 42 inch 
   

€ 99,75 p.st.

€ 175,00 p.st.

€ 180,00 p.st.

€ 495,00 p.st.

€ 37,50 p.st.

Video

Laptop incl. clicker   
 
MacBook Pro   
 
Switcher klein   
 
Switcher/video 
regieset meubel
  
Videolijn van podium 
naar regie

€ 875,00 p.st.

€1825,00 p.st.

Beamer en scherm tot 500 
personen

• Projectiescherm 16:9 (286 x 170 cm)
• Projector en lens
• HDMI kabel

• Projectiescherm 16:9 (400 x 235 cm)
• Projector en lens
• HDMI kabel

Alle LED schermen zijn inclusief statief en 
HDMI kabel.

De beamer en scherm zijn exclusief 
laptop.

Beamer en scherm tot 250 
personen



6

Livestream

€ 475,00 € 1525,00 € 2550,00

Livestream small Livestream medium Livestream large

• Camera registratie
• Eén camera 
• Laptop t.b.v. stream

• Camera registratie
• Twee remote camera’s 
• Eén operator
• Laptop t.b.v. stream

• Camera registratie
• Twee remote camera’s 
• Eén bemande camera 
• Eén operator 
• Eén cameraman
• Laptop t.b.v. stream
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Studio’s

Next Venue beschikt over verschillende turn-key studio’s in het midden van 
Nederland. Centraal en goed bereikbaar! Van sfeervol decor tot high-end 

techniek: de studio is voorzien van alles wat je nodig hebt voor jouw online of 
hybride event. Wij denken graag met je mee.

€ 750,00 € 6750,00 € 6750,00

Stream studio Grand Café
Studio

Talkshow 
Studio

Small
• Webinars, presentaties 
of kick-off 
• Plug & Play
• 1 broadcast camera, 
monitor, microfoon & 
headset
• De prijs is all-in

Midden Nederland 
Hallen
• Inspiratie, discussie, 
teambuilding, online 
bedrijfsuitje 
• Interactief
• Optioneel kookstudio 
met boerenproducten 
van PuurDichtbij
• De prijs is all-in, incl. 
regie en technische 
ondersteuning
• Complete setting 
inclusief sfeervol decor 
en techniek

Mauritskazerne/Midden 
Nederland Hallen
• Inspiratiesessie, 
discussie, TV-show
• Sfeervol decor & grote 
studiotafel
• 5 camera’s 
• Interactie met online 
publiek 
• De prijs is all-in, incl. 
regie en technische 
ondersteuning

Optioneel: studiotafel met eigen branding. Prijs op aanvraag.
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€ 275,00Inbegrepen

Graphics

Alle studio concepten 
zijn inclusief het 
Graphics Livestream 
standaardpakket 
bestaande uit:

• Welkom-, pauze- en 
afsluitscherm 
• Titelbalkje
• Standaard met 
NextVenue logo en 
kleuren.
• Op locatie te voorzien 
van uw bedrijfsnaam en 
website.

Daarnaast is het mogelijk 
om op maat gemaakt 
pakket af te nemen voor 
een meerprijs. 

Graphics Livestream 
pakket op maat 
• Welkom, pauze en 
afsluitscherm 
• 3D Leader | Bumper  
• Titelbalkje
• Lower third met 
vermelding van de 
website of socials
• Geheel opgemaakt 
met uw kleuren, logo’s en 
lettertypen
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Licht

€ 80,00 

€ 80,00 

€ 80,00 

€ 275,00 

€ 210,00 

€ 475,00 

€ 150,00 

€ 475,00 

€ 675,00 

Spots Uitlichten divers

Gobo projectie

2 spots op statief met 
wit licht (frontlicht)

Uitlichten banner met 
één spot (wit licht)

Gobo projectie met profielspot 
en zwart/wit gobo

2 spots op statief met 
gekleurd licht (tegenlicht)

Uitlichten voile doek met 
één bewegende lamp 
met standaard graphic

Gobo projectie met profielspot 
en full color gobo 

Gobo projectie met moving 
head en zwart/wit gobo

Gobo projectie met moving 
head en full color gobo

Grondspot set (6 stuks)
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Lichtsets

€ 1525,00

Lichtset medium

• 9 movingheads
• 6 LED parren
• 3 podiumdelen
• Draadloos aangestuurd
• Brengt diepte aan je total show, 
extra showlicht voor op de vloer

Lichtset  small

• 6 movingheads op truss paal 
(verschillende hoogtes)
• 4 LED parren op statief met 
gekleurd licht (tegenlicht)
• 2 spots op statief met wit licht 
(frontlicht)   

        € 1325,00 

€ 1825,00

Lichtset large

• 12 movingheads    
• 1 hazer
• 4 retro lampen
• 8 LED parren   
• 1 stroboscoop

€ 2850,00

Lichtset extra large

• 18 movingheads    
• 1 hazer 
• 4 retro lampen
• 20 LED parren   
• 1 stroboscoop
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€ 75,00 p. punt

€ 125,00 p. punt

€ 15,00 p. meter

Rigging

Hangpunt en 
handtakel

Hangpunt en 
motortakel

Truss (H30V, 100 cm)

€ 500,00

€ 175,00 p.st.

€ 295,00 

€ 225,00 p.st.

€ 215,00 p.st.

€ 80,00 p.st.

€ 225,00 p.st.

Special effects

Sparkular (2 stuks) 

Spiegelbol 
(100 cm incl. motor) 

CO2 Jet 

Magic FX Power 
Drop set (10 stuks)

Hazer (mist) 

Vloer nevelmachine 
Ice Fog (lage rook) 

Rookmachine
 € 595,00

Magic FX Power 
shot streamers

• Streamers (4 stuks)
• Bekabeling en vulling
• Kleur naar keuze

De Magic FX 
Power shot 
streamers is 
inclusief schoon-
maakkosten.

Rigging & specials
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Specialspakketten
Net dat beetje extra? Bekijk dan onze unieke decoratiepakketten. 

In de Midden Nederland Hallen en De Rijtuigenloods kan je de zaal decoreren 
met diverse eyecatchers in de lucht. Variërend van kroonluchters tot een 

assortiment van opblaasbare items: wij regelen het. De decoratiepakketten 
leveren wij onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Opblaasbare decoratie in de lucht: kleur

Assortiment van 19 diverse gekleurde ballen in 
verschillende maten (125 cm - 300 cm) in de lucht. 
De set is inclusief montage en rigging. De gekleurde 
ballen zijn beschikbaar in blauw, groen, paars, rood, 
wit en geel.

€ 2975,00 p. set.

5 stuks € 3750,00 

Kroonluchters

Opblaasbare decoratie in de lucht: wit

Assortiment van 18 verlichte witte opgeblazen 
ballen variërend in doorsnede (150 cm  - 400 cm)

€ 3150,00 p. set.
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Bloemen

Met dit assortiment aan bloemen breng
je de lente in huis! De set bestaat uit de
bloemsoorten: 
• tulp (500 cm - 4 stuks)
• lelie (300cm - 4 stuks)
• lelie (400 cm - 4 stuks)
• zonnebloem in pot (580 cm - 2 stuks)
• madelief (300 cm - 6 stuks)

€ 6250,00 p. set.

Opblaasbare decoratie in de lucht: kerstmis

Een combinatie van kerstballen met
verlichting, onze 3 verschillende sterren
en onze opblaasbare mirrorball (200 cm). Dit is 
een mirrorball zoals je van feestjes verwacht, mét 
motor om hem rond te laten draaien. Een echte 
eyecatcher!

€ 4975,00 p. set.

Losse decor bloemen bestellen:

Prijzen zijn per stuk per dag.

Tulp (500 cm - hangend of staand)         

Zonnebloem in pot (580 cm - staand)
         
Madelief (300 cm)       
     
Lelie (300 of 400 cm)

€ 275,00

€ 450,00

€ 275,00
 
€ 275,00
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Beurs

Jouw beurs organiseren zonder gedoe? Bij Next Venue doen we dat! 
In de Midden Nederland Hallen en De Rijtuigenloods hanteren we standaard 

concepten voor de bouw en inrichting van jouw stand. Dit doen we niet alleen, 
hiervoor werken we samen met professionele partijen. 

Kies tussen de basis of luxe uitvoering, zodat jouw stand is voorzien van alles 
wat jij nodig hebt. Meer informatie? Tekeningen en uitleg vind je op 

nextvenue.nl/beurzen.

€ 275,00 p.st.

€ 395,00 p.st.

€ 525,00 p.st.

€ 375,00 p.st.

Standbouw basis

Stand 3 bij 2 meter 
 
Stand 3 bij 3 meter   
   
Stand 4 bij 2 meter  
   
Stand 4 bij 3 meter  

€ 47,50 € 67,50 

€ 57,50 € 87,50

3 bij 2 meter

4 bij 2 meter

3 bij 3 meter

4 bij 3 meter

Standbouw basis: de systeemwanden 
hebben een afmeting van 2,5 meter 
hoogte en 1 meter breedte. De wanden 
zijn uitvoerbaar in zwart en/of wit, 
komen in frieslijst en zijn voorzien van 
enkele ledsports. Daarbij is, per stand, 
naamsvermelding van maximaal 
25 tekens en in het lettertype Arial 
inbegrepen.

Antraciet tapijt erbij?

€ 150,00 p.st.

€ 55,00 p.st.

€ 125,00 p.st.

€ 195,00 p.st.

€ 175,00 p.st.

Standbouw basis extra’s

Geprinte wand 
(per wand)  

Pendelspots 
(per stuk)  

Afsluitbare berging 
(1 bij 1 meter, 
zonder bedrukking) 
 
Afsluitbare balie 
(zonder bedrukking) 
   
Afsluitbare balie 
(met bedrukking) 

http://nextvenue.nl/beurzen
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Inclusief

Inclusief

€ 325,00 p.st.

€ 495,00 p.st.

€ 295,00 p.st.

Standbouw luxe extra’s

€ 995,00 p.st.

€ 1075,00 p.st.

€ 1325,00 p.st.

€ 1225,00 p.st.

Standbouw luxe

Stand 3 bij 2 meter 
 
Stand 3 bij 3 meter   
   
Stand 4 bij 2 meter  
   
Stand 4 bij 3 meter  

Geprinte wand 
(per wand)  

Pendelsports 
(per stuk)  

Afsluitbare berging 
(1 bij 1 meter, 
zonder bedrukking) 
 
Afsluitbare balie 
(zonder bedrukking) 
   
Afsluitbare balie 
(met bedrukking) 

Standbouw luxe: de panelen hebben 
een afmeting van 2,5 meter hoogte 
en 1 meter breedte. De panelen zijn 
tegen meerprijs uitvoerbaar in zwart 
en/of wit. De panelen worden aan 
elkaar gesloten en zijn voorzien van 
enkele pendelspots. De stands worden 
uitgevoerd met een peesdoek met uw 
ontwerp.

€ 57,50 € 80,50 

€ 73,50 € 107,50

3 bij 2 meter

4 bij 2 meter

3 bij 3 meter

4 bij 3 meter

€ 55,00 3 bij 2 meter 

Optioneel: vloerbedekking Optioneel: zwarte wanden
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        € 85,00

€ 275,00
€ 395,00

Standpakket 
small

Standpakket 
medium

Standpakket 
large

• 1 wandcontactdoos
• 1 statafel
• 2 krukken

• 1 wandcontactdoos
• 1 statafel
• 2 krukken
• LED scherm 48 inch 
(incl. statief en 
bekabeling)

• 1 wandcontactdoos
• 1 statafel
• 2 krukken
• LED scherm 48 inch 
(incl. statief en 
bekabeling)
• 1 vaste internetlijn

Standinrichting
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€ 175,00 p.set. € 250,00 p.set.

€ 475,00 p.set.

€ 1275,00 p.set.

€ 72,50 p.st.

€ 85,00 p.st.

€ 85,00 p.st.

€ 650,00 p.st.

Podium Catwalk

Podium 
(2x2 m, 40 cm) 

Podium 
(4x3 m, 40 cm) 

Podiumtrap 

Podiumdeel 
(2x1 m incl. antraciete 
tapijttegel en 
afrokking zwart) 

Tribune 
(2x1 m incl. antraciete 
tapijttegel en 
afrokking zwart) 

Catwalk (4x1 m incl. 
verlichting-2x1kW) 

Catwalk (4x2 m incl. 
verlichting-4x1kW) 

Catwalk (8x2 m incl. 
verlichting-8x 1kW en 
8 LED parren)

Bij een podiumdeel van 2 bij 1 meter is 
er de mogelijkheid om te kiezen in de 
hoogtes van 20, 40, 60 en 80 cm.

€ 165,00 p.st.

Internet

Vaste internetlijn

Overig
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Stroom

Stroompunt 230V 
(incl. 3 punts stekkerblok)    
 
Dagstroom 3 kW 
(incl. dubbele 
wandcontactdoos) 
  
Dagstroom 10 kW 
(16 A 5m, incl. 3 dubbele 
wandcontactdozen)  

Dagstroom 20 kW 
(32 A 5m, incl. 6 dubbele 
wandcontactdozen)

Dagstroom 30 kW 
(incl. CEE 63A, 5m 
incl. powerdistro 
63A>2x32A) incl. 
paddestoel

€ 37,50 p.st.

€ 80,00 p.st.

€ 160,00 p.st.

€ 425,00 p.st.

€ 595,00 p.st.

€ 1025,00 p.st.

€ 775,00 p.st.

€ 7,75 p.st.

€ 7,75 p.st.

€ 15,25 p.st.

Dagstroom 80 kW 
(incl. CEE 125A, 5m  
incl. powerdistro 125A>1x125
A/1x63A/2x32A/6x220V) 
incl. paddestoel  
 
Aggregaat Rijtuigenloods 
125A* 
(diesel op nacalculatie) 
 
Krachtstroom 16A 
verlengkabel per 5 meter  
 
Krachtstroom 32A 
verlengkabel per 5 meter

Krachtstroom 125A 
verlengkabel per 5 meter



19

Overig

Geluidslijn ten behoeve 
van opnames (aftermovie) 
  
Portofoons     
    
ASL intercomset

€ 37,50 p.st.

€ 175,00 p. 6st.

€ 95,00 p. 6st.

Doeken

Voile doeken (prijs per 
doek, 3 strekkende meters) 
   
Backdrop (prijs per doek, 
ca. 3 m)    
 
Pipe & drape (24 strekken-
de meters, ca. 2,5 m hoog) 

€ 100,00 p.st.

€ 100,00 p.st.

€ 295,00 p.st.

 € 475,00 p.set.   

DJ Booth van
truss

• Inclusief draaitafel,
3 players en 1 mixer 
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€ 95,00 p.dag € 795,00 
p. 15 uur

€ 495,00 
p. 8 uur

€ 775,00 
p. 8 uur

€ 85,00 
p. 1 uur

€ 1550,00 
p. 30 uur

€ 85,00 
p. uur

€ 375,00 p.dag

Transport Projecturen

Transportkosten 
 
Transportkosten

Technische 
voorbereiding klein 
event
   
Technische 
voorbereiding groot 
event
   
Technische 
voorbereiding 
overuren 

Personeel

Technicus (8 uur)    
   

Technisch specialist 
(8 uur)  

Technicus overuren 
(technicus per uur)  

Heb je behoefte aan uitgebreid 
advies over technische wensen die 
niet tot onze mogelijkheden behoren? 
Aanvullende productie begeleiding 
nodig bij je studio opname? Past de 
beursvloer uit ons beursconcept toch 
niet helemaal bij jouw stand? Er is van 
alles mogelijk! Met de aankoop van 
extra projectondersteuning gaan we 
voor je aan de slag. 

Transport & Personeel
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Contact

De mogelijkheden over de verdere 
invulling van jouw evenement lichten
wij graag (persoonlijk) toe. 

Neem gerust contact met ons op via:
• Nextvenue.nl
• info@nextvenue.nl
• 088 000 15 21

V-13012023


