
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

GELUID 

2 Handheld of headset microfoon 
1 Digitale mengtafel 
1 Speakersysteem  

LICHT 
1 Volledige uitrusting licht, voor zowel live 

evenementen als video opnames en 
livestreams 

VIDEO 

2 55" LCD Scherm  
2 Laptop 
2 HD Camera 
1 Blackmagic design regie set 
1 Mediaspeler met video afspeelsoftware  
1 Livestream platform naar keuze  

1 
Presentaties worden mee genomen in de 
livestream 

OPERATIONEEL 

1 Geluidstechnicus of Camera operator 
1 Regie/Schakeltechnicus 

 

PRIJZEN  
 

2 uur live   € 2.950,00  
4 uur live   € 4.500,00  
6-8 uur live  € 5.950,00 
*Genoemde prijzen zijn inclusief 2 uren voorbereidings- 
tijd en inclusief BTW 
 

HET PAKKET 
 

 Een volledig ingerichte studio (diverse achtergrond kleuren / opstellingen mogelijk) 
 2 technici voor de begeleiding van de livestream 
 High spead livestreaming via platform naar keuze (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, 

Vimeo, Zoom of Teams) 
 Logo op 55" LCD scherm achter de opstelling LED verlichting 
 State of the art techniek 
 Recording van de live stream 
 Ervaren en professionele regie met oog voor detail 
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EXTRA'S - APPARATUUR   Prijs incl. btw  

55" LCD Scherm    €         250,00  
HD Camera    €         125,00  
Laptop    €           65,50  
Afkijkmonitor    €           66,50  
Headset voor 3e of meer sprekers    €           88,00  
Chatbox, voor interactie met de kijker thuis    €         155,00  
Green Screen  v.a.  €         200,00  
Voorbereiding achtergrond beelden green screen v.a.  €         150,00  
 

                 
EXTRA'S - PERSONEEL   Prijs incl. btw  

Lichttechnicus / Camera operator / Schakeltechnicus p.u.  €           65,00  
Regie / Moderator  p.u.  €           65,00  

EXTRA'S - NABEWERKING   Prijs incl. btw  
Opknippen livestream voor gebruik social media v.a.  €         200,00  
Aftiteling achteraf v.a.  €         200,00  
Volledige aftermovie  Op aanvraag 
Graphics; vormgeving naar huisstijl  v.a.  €         200,00  

                       CATERING 
 

                Wanneer u gebruikt maakt van  
          onze studio dan verzorgen wij graag  
     een passend catering pakket voor uw 
gezelschap. 

EXTRA’S  

CONTACT 
 

Wilt u gebruik maken van onze studio of  
 wenst u meer informatie? Neem dan gerust   
 contact op met onze sales afdeling via  
  onderstaande gegevens: 
  

sales@lumenzwolle.nl  
088 – 147 1460 
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