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GELUID
SPEAKERS:

Apogee AE9 incl amprack

(top)

€40.00

Apogee AE12 incl amprack

(sub)

€35.00

Apogee AE8b incl amprack

(monitoren)

€40.00

Turbosound milan M10 set

€35.00

Turbosound ix 12 set 2 toppen

€40.00

Turbosound Siena set 2 toppen

€54.00

Turbosound Siena set 2 toppen 1 subwoofer

€87.00

Turbosound Siena set 2 toppen 2 subwoofers

€120.00

100v hoornsysteem met 6 hoorns incl amprack

€54.00

Draadloze monacor met usb (accu speaker)

€33.00

Draadloze omnitronic met usb (accu speaker)

€30.00

MENGTAFELS:

Midas M32R digitale mixer

€100.00

Midas DL32 blok (alleen in combinatie met de Midas tafel van xower verhuur) €50.00
Yamaha MG124CX

€21.00

Yamaha MG8/2FX

€17.00

Yamaha MG10

€17.00

GELUID BEKABELING:

Speakon 2x 10 meter (set)

€6.20

XLR 5x 1 meter (set)

€1.25

XLR 5x 10 meter (set)

€10.35
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MICROFOONS:

Shure drumkit DMK57-52

€41.50

JTS handheld (draadloos)

€35.00

JTS headset (draadloos)

€35.00

Rode M5 1/2 matched pair

€30.00

Sennheiser e602-II bassdrummicrofoon

€14.50

Shure SM57

€12.00

Shure SM58

€8.30

Thomann MB85

€5.80

Thomann MB87

€5.80

DI’S

Behringer DI100

€5.80

LA Audio DI2 nox

€7.50

MICROFOON STATIEVEN

Microfoon statief klein

€2.50

Microfoon statief middel

€3.50

Microfoon statief groot

€6.00

DB METERS

Decibelmeter

€7.50

Decibelmeter met display & statief

€15.00
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LICHT
LICHTTAFEL

Avolites Pearl Expert Pro met touchwing en extra touchscreen

€225.00

Led operator

€5.00

6ch operator 9v

€5.00

INTILLIGENT:

Martin Mac 250 Krypton

(spot)

€45.00

American DJ RXone

(wash/spot/beam)

€30.00

Setje moving heads met ledring en spot (spot/wash)

€35.00

Droparm voor movingheads

€10.00

PARREN

Tronios professional 12x 12w par

€12.50

Blacklight led par 14x15W

€13.50

Outdoor led par 7x 10w RGBW set van 8

€80.00

Outdoor led par 14x 18w RGBAW+ UV set van 6

€190.00

Showtec compact lichtset (led)

€20.50

EFFECTEN

Showtec Led moonflower set 4 aan een balkje

€25.00

Beamz Galecta laser RGB 600mw

€20.50
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DIMMERS

Multiswitch MKII

€4.50

Multidim MKII

€4.50

FRONTLICHT

Op aanvraag

LICHTSTATIEF

T4 statief eurolite zwart

€8.25

Kuzar K-1

€30.00

ROOKMACHINES

Chauvet Hazer 2D

€25.00

Martin SM650

€13.00

DJ power smoke bubble fogger (rook in bellen)

€70.00

2500W up smoker met led (co2 effect)

€30.00

3000w rookmachine

€48.00

BUBBLE / SNEEUW

Bubbel machine klein

€7.50

Sneeuwmachine

€28.00

DJ power smoke bubble fogger (rook in bellen)

€70.00

Alle prijzen zijn dagprijzen, op basis van afhalen en exclusief BTW.

Xower verhuurlijst 2019

P a g i n a |7

CONFETTI (INCL CONFETTI)

2 of 4 confetti shot met openingsknop

€50.00

Confetti gun (1shots) op accu

€30.00

Confetti gun (3shots) op accu

€64.00

4 shots confetti base met programma’s en dmx

€100.00

PRIKKABEL

Led prikkabel (discoversie)

10 meter

€12.50

Led prikkabel

10 meter

€12.50

ECO halogeen prikkabel

20 meter

€12.50

BLACKLIGHT / UV

Blacklight led par 14x15W

€13.50

Outdoor led par 14x 18w RGBAW+ UV set van 6

€190.00

BEKABELING LICHT

XLR 5x 1 meter (set)

€1.25

XLR 5x 10 meter (set)

€10.35

230V

Verlenkabels per meter

€0.45

Verlengblokken

€1.50

Haspel 25 meter

€4.25
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380V

Krachtkabel 16A

2.5 meter

€5.00

Krachtkabel 16A

20 meter

€15.00

Krachtkabel 32A

25 meter

€20.00

Krachtkabel 63A

10 meter

€20.00

Krachtkabel 63A

20 meter

€30.00

STROOM VERDELING

Powersplit 16A

€6.00

16A 19’’ verdeler

€25.00

32A 19’’ verdeler

€35.00

63A zwerkast (paddestoel)

€40.00

63A 19’’ verdeler

€50.00

RIGGING
TRUSS

Milos x30d truss bridge 4 meter

€100.00

TAKELS & LIEREN + ACC

Kuzar K-1

€30.00

CM Beamclamp 1T

€12.50
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DJ GEAR
DJ GAR + ACC

Pioneer XDJ-R1

€50.00

DJ set Encore 2000

€35.00

Pro event dj table (truss dj meubel)

€32.50

Stanton dj pro 2000s headphone

€3.50

MONITOREN

Turbosound milan M10 set

€35.00

PERSONEEL & TRANSPORT
TECHNICI (LICHT & GE LUID)

Uurtarief arbeid technici

€35.00

Uurtarief wachttijd technici

€20.00

D.J.

Uurtarief D.J.

€35.00

Uurtarief wachttijd D.J.

€20.00

TRANSPORT

Basis kosten bezorgen

€40.00

Tussen 00:00 & 06:00 extra kosten

€22.50

Binnen de stad pollers toeslag

€22.50

Per kilometer personen auto

€0.25

Per kilometer bestelbus

€0.40

Per kilometer bakwagen

€0.50
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OVERIGE

Easy up tent 3x3 Taupe

€12.50
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DISCLAIMER
PRIJZEN:

Alle verhuur prijzen, zijn afhaalprijzen per stuk en per dag ex BTW, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

RESERVERINGEN:

Wilt u apparatuur reserveren kunt u ons mailen op verhuur@xower.eu of reserveren via ons
online systeem www.xower.info

VERZEKERING

U bent te allen tijden verantwoordelijk voor de gehuurde materialen. Bij schade of diefstal
van de ingehuurde apparatuur, zult u dit via uw eigen (WA) verzekering moeten regelen.

AFHALEN APPARATUUR

U kunt een afhaal afspraak plannen via verhuur@xower.eu (avonden en weekenden
mogelijk).
Bij afhalen vragen we uw geldige ID/paspoort, voor zakelijke huurder vragen we een KVK
uittreksel niet ouder dan 3 maanden.

BEZORGING APPARATUUR

Dit gebeurd geheel in overleg via verhuur@xower.eu

BORGSTELLING

U kunt de borgbedragen vinden op www.xower.info of op aanvraag via verhuur@xower.eu
(borg kan altijd eenzijdig verhoogd worden)
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CONTACT

BEZOEK ADRES:

Populierenlaan 3-4
8051DA Hattem
(Achterzijde van nr:3)

OPENINGSTIJDEN:

Open op aanvraag (in overleg via mail of telefoon)
(veelal in de avonden en weekenden vr,za,zo)
TELEFOON & APP:

+316 41375515 F.Nowee
+316 41375673 D.J.G. Dellemijn
verhuur@xower.eu
KvK inschrijving: 05085438
Btw Nr: NL818018847B01

Wij zijn een flexibel bedrijf dat ook uw mails,
sms, worden beantwoord in het weekend & feestdagen.
Post adres:
Wolthuismarke 11
8016LK Zwolle
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