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Jurywagen

XXL met Bose geluid-/omroepinstallatie & TRUSSbrug v.a. € 725,-*

* = Parcours tot 1250mtr geluid & Truss overspanning 8,4mtr (uitbreidbaar tot 12,4mtr). | Kijk voor de volledige 360 graden 3D video (4K) op www.petersgeluidtechniek.nl/jw360

(Bose) Geluid-/omroepinstallaties - Jurywagens – Portofoons & mobilofoons – Sfeermuziek installaties

Gedurende de plaatsing/huurperiode bent u als huurder verantwoordelijk voor schade/diefstal van onze apparatuur, anders dan slijtage. Evenementen kunnen alleen schriftelijk uiterlijk 3 mnd voor aanvang worden geannuleerd (m.u.v.
optie-contract). Prijzen incl. 21% BTW (tenzij anders vermeld). Huur conform gedeponeerde verhuur- & betaalvoorwaarden www.petersgeluidtechniek.nl/voorwaarden.pdf en ondergebracht bij KvK onder depotnr. 2241

KvK Rivierenland: 10017322 – BTW nr: 0220.22.673.B01.3300 - Min. van Econom. Zaken (Telecom): 5418412 - www.petersgeluidtechniek.nl - www.jurywagens.nl - www.portofoons-mobilofoons.nl

Vanaf seizoen 2017:

Met de start van de VOF (Augustus 2015) waait er een frisse wind door ons bedrijf en zijn wij behoorlijk aan het uitbreiden, moderniseren en nieuwe mogelijkheden aan het bekijken
en uitvoeren, zo ook onze allernieuwste aanwinst “een aluminium TRUSSbrug over de weg”. Een wens van meerdere organisaties, welke ons dit kenbaar hebben gemaakt.
Maar alleen een TRUSSbrug was niet gepast, vandaar dat we onze bestaande jurywagen (2017 1 jurywagen, 2018 2 jurywagens) gewrapt is in een sporttune en bedrijfskleuren. De
start-/finish van het evenement wordt dus behoorlijk wat professioneler aangekleed.
Samen met de Bose geluid-/omroepinstallatie en zeer gezellige muziek (zelf online genres samen te stellen), komt dit allemaal 100% ten goede aan uw evenement. Wij pakken het
steeds professioneler aan. Sowieso omdat wij als bedrijf aantrekkelijker en zeer compleet onze diensten willen aanbieden, maar uw evenement ook meerwaarde willen geven, door ons
steeds professioneler op te stellen en daar hoort ook een professionele jurywagen en dit jaar ook een TRUSSbrug bij. Dit pakket noemen we “Jurywagen XXL pakket”.

Wat kunt u verwachten van het Jurywagen XXL pakket?
Het meest uitgebreide pakket bevat héél veel, zo veel dat we het niet in één adem kunnen opnoemen. Vandaar dat we het hieronder opsommen. XXL staat niet voor niets
voor Xtra Xtra Luxe. De losse TRUSSbrug wordt als optie (+€95,-) bij het kleinere broertje “Jurywagen XL pakket” (v.a. € 630,-) geleverd. Het jurywagen XXL pakket begint
bij €725,- (categorie 1, tot 1250mtr) en is altijd uitbreidbaar voor langere parcoursen (zie online prijslijst op www.petersgeluidtechniek.nl/prijslijsten).

1. Jurywagen XXL v.a. € 725,- (max. 1250mtr)
•
•
•
•
•
•
•
•

Jurywagen (6,30mtr x 2,35mtr x 2,65mtr / LxBxH) met drie openklappende ramen met 8 zitplaatsen bij het raam
Gastvrouw met verzorging van heerlijke koffie, thee en frisdrank voor alle inzittenden
Kapstok om jassen op te hangen (16 haken)
“Rommel hoekje”, waar de KNWU jury haar koffers en tassen kan neer zetten
Gastenbankje (2 zitplaatsen)
Keukentje met 2 koffiezetapparaten, waterkoker (7 soorten thee)
Koelkast met verschillende frisdrank, zoals: Cola, Sinas, Cassis, 7-Up en gevulde kraanwater waterflesjes
Geïntegreerde geluidshoek met professionele apparatuur (geautomatiseerd)

•
•
•
•
•
•
•
•

Startpistool 9mm met vergunning aanwezig
POWER LED rondebord met afstandsbediening (1) op statief, óf (2) aan de jurywagen, óf (3) in de TRUSSbrug
Rondebel (scheepsbel)
Huldigingspodium met gouden cijfers (blokken 1-2-3)
32 Inch TV (wand gemonteerd) t.b.v. fotofinish apparatuur KNWU jury (s-Video, Scart & HDMI)
Finish-mat-streep met MyLaps integratie, aansluitbaar op de MyLaps PC van de KNWU
Extra PC beeldscherm, aansluitbaar op de MyLaps PC. Extra info microfonist (rondentijden, tussentijden, etc)
Gastvrouw serveert washandjes en dichte/nieuwe waterflesjes (doping proof) t.b.v. erepodium winnaars

•
•
•
•

Geïntegreerde geluidshoek achter in de jurywagen
Krachtige versterkers (standaard ± 6300Watt/100Volt)
2 Professionele draadloze microfoons (Sennheiser) ±70mtr bereik (zonder richtantennes)
Gezellige muziek vanaf iPad (±67 uur muziek | 19 afspeellijsten/genres | geheel zelf online samen te stellen)

•
•
•
•

Verschillende professionele tunes, te gebruiken bij laatste ronde, interviews, huldiging en jarige job. Tevens EU en USA volksliederen aanwezig
4 Krachtige Bose 802 speakers op statief (240Watt p.st continue / 400Watt muziek) links en rechts van de jurywagen
Standaard 12 Bose 402 speakers (100Watt p.st continue / 180Watt muziek) in lichtmasten/op statief in de start-/finish straat
Overige parcours verzorgt met grote hoornluidsprekers (40Watt continue), Indien gewenst meer dan 5Km.

2. Jurywagen accessoires & service

3. Bose geluid-/omroepinstallatie

•

Muziek valt weg bij spraak door de microfoon. Zelf in te stellen hoe ver de muziek weg valt en hoe snel deze terug komt

4. GRATIS portofoons bij vroegboekkorting
•
•

Geen 4 (XL pakket), maar 6 portofoons (XXL pakket) én 1 mobilofoon in de jurywagen. E.e.a. ter beveiliging van uw evenement bij calamiteiten
Maximaal bereik, afhankelijk van de omgeving/bebouwing ± 1,5 tot 2Km

•
•
•
•
•

Een complete aluminium TRUSSbrug over de weg (max spanwijdte 10mtr, voorkant jurywagen ß à trottoir overkant)
Doorrijhoogte 4,10mtr (onderkant Truss ± 4,22mtr, bovenkant Truss ± 4,55mtr)
De standaard overspanning is 8,4mtr, welke uitbreidbaar is tot 10,4mtr (+€ 17,50) óf tot 12,4mtr (+ € 30,-)
Mogelijkheid om spandoek boven de TRUSSbrug te plaatsen (kunnen wij plaatsen)
Mogelijkheid om het POWER LED rondebord in de TRUSSbrug te hangen

5. TRUSSbrug

Daarnaast houden wij van ons werk, brengen wij veel passie mee een maken wij er een mooie dag van. We doen ons best, passen ons aan en luisteren naar u als
opdrachtgever. Belangrijk is dat wij flexibel en meedenkend zijn en samen het evenement tot een groot succes maken.
*** Interesse? Maak het kenbaar op email@petersgeluidtechniek.nl of bel 06 – 347 357 52 ***
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