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verlichting conventioneel
Alle verlichting producten zijn uitgerust met een schuko aansluiting safety en G-haak en indien mogelijk filter ramen tenzij anders vermeld

Artikel

omschrijving

Parcan 30

50 / 75 / 100 watt

Parcan 36

pinspot 30w 6volt (non dim)

Parcan 36 acl

6x pinspot 2x schucko

Parcan 64

500 watt (chroom) / 1000 watt (zwart) CP 60/61/62

Parcan 64 shortnose floor

1000 watt met vloer beugels (geen G-haak)

Parcan 64 fourbar

1000 watt 2x16pin harting 8x wcd

Parcan 64 sixbar

1000 watt 2x16pin harting 8x wcd

Fresnell Minilight

12v/100 watt

Fresnell CCT / Strand

650 watt & barndoors

Fresnell Strand

1000 watt & barndoors

PC CCT

650 watt & barndoors

PC ADB / Strand

1000 watt & barndoors

PC ADB

2000 watt & barndoors

Profiel Strand Prelude 16/30 28/40 650 watt 4x mes & iris
Profiel ADB DS 105 15/38

1250 watt 4x mes & iris

Profiel ADB DS 201 15/38

2000 watt 4x mes & iris

Robert Juliat Manon

1200 watt MSD volgspot, 13 <> 24 graden, volgspotstatief in case

IANARO horizon bak

1000 watt 1 of 2 baks

Strand Horizon batterij

4x 500 watt 16pin harting

JBSysyems iColor4

4x 500watt RGBY actieve grondhorizon

Artikel

omschrijving

Eurolite SLS 5

25watt RGBW led par 25 graden of 40 graden spreiding

Eurolite SLS 7

21 watt RGB led par 40 graden spreiding

Eurolite ML-30

30watt COB RGB led par 120 graden spreiding

Expolite Pro 28 zoom

90 watt RGBW zoom led par 8-40 graden spreiding IP 33

Showtec Spectral M1500 zoom

90 watt RGBW zoom led par 8-40 graden spreiding IP 65

Eurolite KLS 200 led 4bar

4x 15 watt RGB led par 25 graden spreiding

Martin Mania SCX 600

250w scanner, bewegend licht armatuur

Eurolite TMH 60

Led Movinghead colorwheel,2 x gobowheel, prisma, 4 in case

Oxo funstrip

10x 75 watt actieve blinder

audience blinder

2x par 38, 1300 watt passieve blinder

audience blinder

2x par 38, 1300 watt actieve DMX blinder

stroboscoop

1500 watt

blacklight TL

36w TL 1,20mtr

blacklight GUN

400 watt

bouwlamp led

50 watt white ip64

bouwlamp

500 watt

bouwlamp

1000 watt

prikkabel

Per 0,5m bulb 25w per bulb (prijs incl gekleurde kogellamp)

Schemerlamp

Diverse modellen staande schemerlamp 60 / 150 watt

noodverlichting

2x 8w tl

verlichting diverse
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Artikel

omschrijving

Antari Z-1200 MKII

1200 watt rookmachine DMX / remote

vert. smoke

vertikale rookmachine 1800W met snel oplosbare vloeistof (co2 effect) dmx / remote

Look Unique

1200 watt hazer dmx / remote

ventilator

vloer ventilator

Spiegelbol 10/20 cm

2x karabijn

Spiegelbol 30 cm

2x karabijn

Spiegelbol 40 cm

2x karabijn

Spiegelbol motor

karabijn tbv spiegelbol, G-haak & schuko

Artikel

omschrijving

DDB

10 amp schuko hand dimmer

Roland Switchpack

6x switch pack (max tot. 16Amp)

Strand DIM 1

1x 10amp dmx / hand dimmer

Eurolite EDX-4R

4x 5amp dmx dimmer / switch pack

CDS 4pack

4x 5amp dmx dimmerpack

ADB 6 dimmerrack

6x 10amp (12 schuko out) DMX

ADB / TTL 12 Dimmerrack

12x 10amp (24 schuko out) DMX

dimmers verlichting

4/8 ch dmx

Liteputter / Showtec 12 dimmer rack12x 10amp (2x harting 16 out) DMX
Zero 88 24 dimmerrack

24x 10amp (4x harting 16 out) dmx VSP ch 8 harting

ADB 24 dimmerrack

24x 10amp (6x harting 16 out) DMX wieland GST patch

BEO 24 dimmerrack

16x 10amp + 4x 22 amp (5kw) (5x harting 16 out) dmx

BEO 48 dimmerrack

48x 10amp (12x harting 16 out) DMX

sturingen verlichting
Artikel

omschrijving

Eurolite dmx led 4

dmx controller voor KLS-200

Strand sixer

6ch dmx handtafel

ADB Bolero

12 ch dmx handtafel

Strand 100

12/24 ch dmx handtafel

Eurolite scene setter

12/24 ch dmx handtafel, 36 standen / chasers op 3 banken

NSI Melange plus

100 ch dmx computer tafel

Leprecon LM 850

54 ch dmx computer, 99 standen / 50 chasers

Strand 300 GeniusPro

125ch dmx computer, 999 stand./chase. 4X24 submasters

Chamsys notebook

notebook met ELC DMXLAN Buddy 2 universes / 1024ch dmx

Chamsys MiniPCWing

Chamsys pc wing 1 universe, 10 playbacks

Chamsys PCWing

Chamsys pc wing 2 universes, 10 playbacks

Chamsys PCWing + MSI touch

Chamsys pc wing met MSI touchscreen pc, 2 universes, 10 playbacks

Chamsys MQ 60

Chamsys mq60 console, 4 universes, 10 playbacks

Chamsys ExtraPlaybackWing

12 playbacks & 12 execute buttons (USB)

OXO node 8

DMX artnet node, 1x artnet naar 8x dmx uit & 1x dmx in

Cameo dmx splitter

1x dmx naar 4x dmx3p & 4x dmx5p uit

TTL dmx splitter

1x dmx 5p naar 3x dmx5p uit

TTL dmx splitter

1x dmx 5p naar 4x dmx3p en 4x dmx5p uit

Showtec DB1-4 dmx booster

1x dmx 3/5p naar 4x dmx3p en 4x dmx5p uit
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audio speakers
Artikel

omschrijving

Tannoy i8

Tannoy 8 inch 250watt rms high mid speaker

Tannoy i12

Tannoy 12 inch 350watt rms high mid speaker

X-pro 12T

X-pro 12 inch 450 watt high mid speaker

Bose 802

Bose 802 speaker

Coda AP8

Coda actieve 8 inch, 220 watt rms high mid speaker

Syrincs MM10B

Syrincs 10 inch 200 watt rms subwoofer

Coda pw 112A

Coda actieve 12 inch subwoofer, 3x amplified out (2x Top 1x sub)

Coda pw 112

Coda 12 inch subwoofer,

Tannoy T40

Tannoy 15 inch subwoofer

Coda TBE 340

coda passieve dual 15inch subwoofer

X-pro 18B

X-pro 18inch 800watt rms subwoofer

LD stinger mon 101

10 inch 150watt rms actieve vloer monitor

Tannoy CPA 12 FM / T12

floor monitor speaker 400watt rms

HH 15/2

floor monitor speaker 400watt rms

Tannoy versterkerrack

2x versterker & speaker crossover

X-PRO versterkerrack

2x versterker & speaker crossover

Bose versterkerrack

1x versterker en speaker control

Artikel

omschrijving

LD Dave 8 set

2x100watt passive top speaker 1x 150watt active subwoofer

geluidset spraak small (BBQ)

2x Tannoy i8 met 2x Syrincs sub en kleine foh regie

geluidset spraak med (2x BBQ)

4x Tannoy i8 met 2x Tannoy sub en kleine foh regie

X-PRO 1x2

2x X-PRO 12T & 4x X-PRO 18B met versterkers

X-PRO 2x2

4x X-PRO 12T & 4x X-PRO 18B met versterkers

1X1 Tannoy

2x Tannoy i12 & 2x Tannoy T40 met versterkers

2X2 Tannoy

4x Tannoy i12 & 4x Tannoy T40 met versterkers

Coda actief

2x Coda AP8 & 2x Coda PW112 (1x act 1x pas) met tussenpalen

Coda Tiray half linearray

6x Tiray, 2x Tilow, 2x TBE subwoofer met Coda versterker rack

Coda Tiray linearray

12x Tiray, 4x Tilow, 8x X18B subwoofer met Coda versterker rack

monitor set

5x Tannoy cpa 12 fm / T12, 1x Tannoy T40, 5ch versterker rack & speakon multi

audio sets

audio tafels
Artikel

omschrijving

Yamaha MG10 XU

4 micro & 4 stereo ingangen, 1x fx

Peavey PV6 usb

4x micro & 4x stereo ingangen met usb interface in & uit

Yamaha MG 166 CX

12 micro & 4 stereo ingangen,1x fx & ashley eq & cd/dvd speler

Yamaha MG 24/6

16x micro & 4 stereo ingangen 6 aux & 2fx sends

Yamaha GA 24/12

20 micro & 2 stereo ingangen 10x aux

Yamaha O1v 96 V2

Digitale tafel 12 micro & 4 stereo ingangen 4x aux uit (uitbr naar 32/12)

Behringer X32 Comp.

Digitale tafel 16 micro & 6 aux in, 8aux uit

Behringer X32

Digitale tafel 32 micro & 6 aux in, 16aux uit

Flitsrack foh regie

12ch mixer, eq, cd speler, zender mic, inprik laptop, versterkers
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audio toebehoren
Artikel

omschrijving

Alessis Microverb 2

losse stereo reverb tbv. Kleine audio tafels

fx rack

fx, comp, gate, eq, cd speler + insertie kabels

Presonus ADAT rack (O1V96)

2x Digimax 8x preamp & 1x behringer ADA 8200

stage rack X32 (2x S16 of 1x S32) AES50 stage rack 32 in 16 out
Multikabel 12-4 of 16-4

30 meter multikabel 12 of 16 in 4 out

Multuikabel 24-8

30 meter multikabel 24 in 8 out

stage snake 8

8ch stage snake 15m

stage snake 12

12ch stage snake 15m

luidspreaker statief

k&m luidspreker statief

microfoons en toebehoren
Artikel

omschrijving

Sennheiser e 835

vocal mic

Sennheiser e 845

vocal mic

Shure sm 58

vocal mic

Shure sm 57 beta

supercardioide vocal / instrument mic

Sennheiser MD 421

instrument mic

Sennheiser MD 441-U

instrument mic

Lewitt LCT240 pro

Groot membraam instrument mic / vocal (koor) mic

Lewitt DTP340TT

(perc) instrument mic

Crown PCC-160

grensvlak microfoon

Sennheiser 604

(perc) instrument mic

Sennheiser 904

(perc) instrument mic

Sennheiser 906

gitaar mic

Sennheiser MD 409

gitaar mic

Sennheiser e902

(bas) instrument mic

Audio Technica pro 37

Oh / percussie mic

SM 100

Oh / percussie mic

Sennheiser com 2043

Zwanen hals conferentie / spraak microfoon incl tafelstatief

di passief

1ch audio omvormer

di actief

1ch audio omvormer

stereo di passief

2ch audio omvormer

stereo di actief

2ch audio omvormer

Sennheiser ew100 zender

Draadloze mic set incl h.held ew-865, rever, mk2 gold,
bovenstaande zender is in een rack beschikbaar van 2, 4 of 8 zenders

micro case

microfoon case voor band met di's

microfoon statief

K&M microfoonstatief normaal / laag met hengel

Mic t split

microfoon t bar (1 statief 2 mic's)

K&M dual mic klem

microfoon klem voor 2 mic's o.a. Geschikt voor piano, hihat, truss
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kabels
Artikel

omschrijving

dmx kabel

3 en 5 polig 1,5mtr, 2mtr, 3mtr, 5mtr, 10mtr, 25mtr

microfoon kabel

5mtr, 10mtr, 15mtr, 25mtr

Cat 6 kabel

5mtr, 10mtr, 15mtr, 25mtr, 50mtr

Cat 5 (ethercon) pro haspel

50mtr, 75mtr (geschikt voor AES)

1,5# schucko 230V.

1mtr / 2,5mtr

1,5# schucko 230V.

5 meter

1,5# schucko 230V.

10mtr / 12mtr / 15mtr

1,5# schucko 230V.

25meter

verdeel blok

3 of 4 weg blok

mutlikabel zwart

5mtr 16pins harting

multikabel zwart

10mtr 16pins harting

multikabel zwart

20mtr 16pins harting

multikabel zwart

25mtr 16pins harting

multibreakout

1x 16pin harting in 1x 16pin harting uit 8x schuko uit

multispin in

8x male schuko in, 1x 16pin harting uit

multispin in

8x wieland GST in, 1x 16pin harting uit

multikabel grijs 6 voudig

5mtr 16pins harting

multikabel grijs 6 voudig

10mtr 16pins harting

multikabel grijs 6 voudig

15mtr 16 pins harting

multikabel grijs 6 voudig

20mtr 16pins harting

multibreakout

1x 16pin harting in 1x 16pin harting uit 6x schuko uit

CEE 230 v 3pins

16 amp 10mtr, 25mtr

CEE 230 v 3pins

16 amp 50mtr, 100mtr

CEE 230 v 3pins

verlopen schuko-CEE, CEE-schuko, CEE-4x schuko

CEE 380 v 5pins

32 amp 5mtr, 10mtr, 25mtr

CEE 380 v 5pins

63 amp. 5Mtr, 10mtr, 25mtr

CEE 380 v 5pins

Verlopen 16-32, 32-16, 32-64, 64-32, 125-64

CEE 380 v 5pins

verdeel split 32-2x16, 63-2x32

CEE 380 v 5pins

verdeel kast 125-2x63 & 2x16 schuko

CEE 380 v 5pins

verdeel kast 32-3x16 schuko zekering

euro link case

30x 3m euro doorlus, 30x 3m 3p dmx doorlus

schucko case

5x 25m, 5x 15m, 10x10m, 10x5m, 10x2m, 30x domino

multi case harting

4x 25m, 4x10m, 4x5m, 4x breakout 8-voudig

band set klein

xlr en schucko t.b.v. Band 16ch

band set groot

xlr en schucko t.b.v. Band 32ch
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Staan & hangen
Artikel

omschrijving

roland vloerstativen

vloerplaat van hout met M10 moer

MagicClamp Manfrotto

enkel met arm / dubbele klem

roland downriggers

Lengte 0,6mtr > 2mtr

Showtec Tentclamp

WLL 150KG M10 hijsoog

Manfrotto lampstatief

Opdraaistatief max hoogte 3,40

Admiral lampstatief

max hoogte 3,40

Manfrotto autopole

Hoogte 1,80mtr > 3,50 mtr

VMB TE 074

max hoogte 5,20mtr max load 200kg

Fantek vorklift statief

max hoogte 6,5mtr max load 330kg

diverse adapters

m10, tv spigot, 36mm, halfcoupler, etc

Prolyte single tube

div lengtes 0,5mtr, 1mtr, 2mtr

Prolyte truss H30V

div. lengtes 0,5mtr, 1mtr, 2mtr, 4mtr

Prolyte truss H30V hoekstukken

div stuken 90graden, 3weg T, 3weg hoek

Prolyte baseplate

light duty baseplate 0,3m

Prolyte baseplate

heavy duty baseplate 1m

Prolyte pennencase

100 pennen, borgclips en koperen hamer

300 kg elektrische lier

elektrische lier met bediening

1 ton kettingtakel

10 meter kettingtakel, balkklem, 2m steel, 2x 3,25t harp

green pin harp

0,50 / 0,75 ton harp

green pin harp

3,75 ton harp

Steels / Softsteels

0,5mtr, 1mtr, 1,5mtr, 2mtr, 3mtr, 4mtr WLL 0,2 & 2 ton

Spanset slings

1mtr, 2mtr, 3mtr, 4mtr WLL 1 ton

Inkortketting

WLL 2 ton 0,2 > 4mtr

kettingen

diverse lengtes

touw en katrollen

diverse lengtes en WLL

stijgerpijp

diverse lengtes

willem jantjes

bevestigings middel tbv. Kabels op truss en trekken

Artikel

omschrijving

set 5kg

video en communicatie
Kodak diaprojector SAV 1000/2000 24x36 mm projector incl. objectief en carrousel
Eiki beamer LC-XC1

3200 ansi Lumen projector

Eiki beamer X986

4200 ansi Lumen projector

Samsung 46 inch tv

46inch led tv incl rigging tbv truss of vliegen

Samsung 55 inch tv

55inch led tv incl rigging tbv truss of vliegen

20 inch tv

20 inch 16/9 tv scherm hdmi – vga – dvi ingang

21 inch elo touchscreen

21 inch 3/4 single touch vga dvi usb

grundig tv

37 cm kleur monitor scart en 2x bnc

projectiescherm

2x2m opzichtscherm incl statief

projectiescherm

2,5x3,2mtr opzicht / doorzichtscherm

Blackbox VGA over ethernet

Sender & Reciever voor verlengen en splitten VGA signaal

TripleHead2Go DP

1x Displayport in > 3 x Displayport uit

Blackbox hdmi edit

hdmi video scaler met ghost functie

Blackbox hdmi switch 4weg

analoge 4weg hdmi switch (4 in 1 out)

hdmi over ethernet

hdmi extender over ethernet (max 100m) 1x ontvanger 1x zender

hdmi over ethernet ontvanger

extra ontvanger voor hdmi over ethernet (meerdere koppelbaar via netwerk switcher)

hdmi audio deëmbedder

hdmi kopelbus met audio extractie

KENWOOD portofoon set

6x kenwood TK3201 met oortjes / tasjes / opladers

ASL intercom basisstation

Inspeciëntenrack met intercom leeslicht en wcd.

ASL beltpack en headset

ASL intercom post set, headset met 1 oor
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doeken, vakken & vloer
stopdoek

3x6mtr geïmpregneerd

stopdoek

3x4mtr geïmpregneerd

stop vak

1,50x2,50mtr zwart incl schraag

klap vak

2x 1,00x2,50mtr zwart

sterren doek

zwart 7x14mtr incl 3groepen lampjes schuko

horizon doek

Wit 7x14mtr incl bandjes

Scheur/deco-doek

decoratieve geïmpregneerde stof voor het afwerken van podia etc.

willem jantjes

bevestigings middel tbv. Kabels aan truss en trekken

Spanfix

bevestigings middel en doekklemmen tbv. doeken aan truss en trekken

tapijt
tapijt

antraciet vloertegel 0,5x0,5mtr
Perzisch vloerkleed diverse maten en designs

balletvloer

zwart/wit 3x 1,5x6mtr, 3x 1,5x9mtr, 6x 1,5x13mtr,

kabelmat

rubberen antislip mat 2,5x 0,50 mtr, 5x 0,50mtr, 10x 0,5mtr

podiumdelen

Podiumdelen zwart 1x1, 1x2 mtr, incl insteekpoten 0,20 0,40 0,60 0,80 1 mtr
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Algemene voorwaarden MH Licht en Geluid
1. Reservering/Bestellingen
1. De reservering dient tenminste 48 uur van te voren bekend gemaakt te worden telefonisch, mondeling of per email.
Indien dit telefonisch of mondeling gecommuniceerd word dient er na de gemaakte afspraak per mail een bevestiging
gestuurd te worden door de klant.
2. Iedere aanpassing die aangebracht word in de reservering dient per mail bevestigd te worden en is pas grondig na een
antwoord vanuit MH licht en geluid
3. De reservering kan 72 uur voor afhaling/bezorging kosteloos worden geannuleerd. Binnen 72uur zal er 75% van de totale
huursom worden gefactureerd. Wordt er binnen 24uur voor de afhaling/bezorging geannuleerd, dan word de gehele
huursom gefactureerd.
4. Indien de verhuur is bevestigd gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarde van MH licht en Geluid
2. Afhalen of bezorgen
1. Wij verwachten u omstreeks het afgesproken tijdstip op onze distributielocatie. Mocht u onverwachts gehinderd zijn
vragen wij u vriendelijk om in zo’n vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. Wanneer u de producten laat
bezorgen verwachten wij dat de locatie geopend is op het afgesproken tijd en dat er een vertegenwoordiger aanwezig is om
de levering in ontvangst te nemen.
2. Voor iedere verhuring vragen wij inzage in een legitimatiebewijs. Wij accepteren alleen geldige paspoorten, rijbewijzen en
identiteitskaarten. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens te noteren of een (foto)kopie er van maken als
persoonsgegevens voor de verhaling van eventuele schade. Wanneer u dit weigert zullen wij u de gehuurde producten niet
leveren.
3. Voor sommige producten vragen wij een borgsom. Deze dient contant te worden voldaan bij het overdragen van het
materiaal. Wanneer de huurproducten in de zelfde conditie terug worden gebracht retourneren wij u de borgsom. De hoogte
hiervan wordt bepaald bij uw reservering.
3. Huur periode en verantwoordelijkheid
1. Ongeacht de duur van de huurperiode blijven de producten eigendom van MH licht en geluid.
2. De huurperiode wordt bepaald vanaf het moment dat de producten worden afgehaald/bezorgd tot het moment dat de
producten weer retour gebracht/gehaald.
3. De huurder is de gehele huurperiode verantwoordelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal of door gebruik van
het materiaal zoals: transport- en gebruik schade (normaal slijtage buiten gelaten), vernieling en vandalisme van derde,
fysieke schade aan tweede en derde (gehoorschade, oogletsel etc.) door kwalijk gebruik.
4. Bij schade door schuld of tekortkoming van huurder is MH licht en geluid bevoegd om haar financiële schade op de
huurder te verhalen door middel van in inname van de borgsom en eventuele nafacturen.
5. De huurder is de gehele huurperiode verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van huurproducten (ook
accessoires van de producten). Wanneer één of meerdere producten niet retour worden gebracht door schuld of
tekortkoming van huurder is MH licht en geluid bevoegd de producten tegen nieuwprijs aan u te factureren.
6. Schade veroorzaakt door slecht functionerende aggregaten of verkeerd aangesloten spanningsbronnen zullen ook op de
huurder verhaald worden.
4. Manco’s, problemen en defecten
1. Is het product defect, lukt het niet om aan te sluiten of werkt het niet naar behoren? Neem dan direct contact met het
storing nummer (0(031)6-15388027) voor informatie of eventueel vervanging.
5. Retourenring of afhaling op locatie
1. U draagt zorg voor een complete retourslevering. Alle producten en accessoires die u van ons heeft ontvangen (met
uitzondering van verbruik producten) verwachten wij netjes in goede conditie terug.
2. Na retourneren wordt door MH licht en geluid binnen drie dagen gecontroleerd op werking, verzwegen defecten of
missende producten. Binnen dit termijn heeft MH licht en geluid het recht om de huurder aansprakelijk te stellen voor
aangebrachte schade. Bij vermissingen zal de nieuwprijs in rekening worden gebracht.
3. Bij het gebruik van reserve onderdelen dienen de defecte onderdelen weer retour te komen. Als dit niet het geval is zullen
deze onderdelen in rekening worden gebracht.
6. Extra omkosten ingehuurd personeel
1. De opdrachtgever draagt zorg voor degelijke parkeergelegenheid voor het personeel op locatie, indien dit niet verzorgd is
worden de parkeerkosten door belast aan de opdrachtgever, mits anders overeen gekomen is.
2. De opdrachtgever dient voor degelijke maaltijden te verzorgen indien de werktijden vallen binnen de gesommeerde
tijden: ontbijt 06,00-08,00, lunch 12,00-14,00, avond maaltijd 18,00-20,00, nachtlunch 24,00-02,00 mits anders vooraf
overeengekomen.
3. Indien er geen maaltijden worden verzorgd door de opdrachtgever worden hier vergoedingen voor gefactureerd met de
volgende bedragen: ontbijt, lunch en nachtlunch €7,50 exclusief 21% btw, avondmaaltijd €15 exclusief 21% btw
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