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uw event / bijeenkomst / 
productpresentatie / congres / 
workshop / livestream / training 
op Industriepark Kleefse Waard

Industriepark Kleefse Waard
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een ideale 

locatie voor het organiseren van een bijeenkomst, congres, 

livestream of workshop, het lanceren of presenteren van een 

product of het geven van trainingen. De statige Hoofdstraat 

vol met bomen, de historische fabrieken en de fraaie panden 

zorgen voor een bijzondere sfeer. Kenmerkend voor IPKW zijn 

de termen duurzaamheid, innovatie en kennisdeling.

te huren ruimtes
Er zijn op IPKW zowel kleinere kant-en-klare ruimtes als volledige 

lege fabriekshallen te huur. Zo biedt IPKW mogelijkheden voor  

4 tot 1.000 personen. Onder andere Eventruimtes LB en de 

Industrial Studios beschikken over ‘plug and play’ faciliteiten 

voor bijeenkomsten, vergaderingen en (online)events voor 2 tot 

100 personen. In de evenementenhallen bent u juist vrij om de 

ruimtes zelf in te vullen en deze de identiteit te geven die bij uw 

organisatie, event en/of doelgroep past. 

parkrestaurant De Waard
Door de grote ramen en het hoge plafond is De Waard een zeer 

open en lichte locatie om elkaar te ontmoeten, kennis te delen 

en zaken te doen. U zit hier in een inspirerende en energieke 

omgeving te midden van de cleantech community op het park. 

De Waard beschikt over kant-en-klare eventfaciliteiten, zoals een 

modern interieur, buffet, bar, WiFi en alle benodigde audiovisuele 

apparatuur. 

vergaderruimtes  en eventruimtes LB
De Eventruimtes LB met industriële uitstraling, zijn voorzien van 

alle gemakken, faciliteiten en zijn volledig flexibel in te zetten. De 

lichte ruimtes in het totaal duurzaam herontwikkelde Gebouw 

LB zorgen voor een inspirerende omgeving voor vergaderingen, 

trainingen of presentaties. De ruimtes bestaan uit vier 

vergaderruimtes en een algemene ruimte. De ruimtes zijn allemaal 

voorzien van de nieuwste audio visuele middelen.

Naast de vergadermogelijkheden die de Eventruimtes LB bieden, 

beschikken wij over twee gescheiden vergaderruimtes. Deze 

vergaderruimtes beschikken standaard over presentatiemateriaal 

(beamer of tv) en meubilair. 
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evenementenhallen
In de historische fabriekshallen bent u vrij om de ruimte zelf in 

te vullen en deze de identiteit te geven die bij uw evenement of 

bijeenkomst past. Door de vele ramen en de grote hoogte ontstaat 

er een fraaie, lichte en ruimtelijke sfeer met een ruwe en industriële 

uitstraling. De lege fabriekshallen worden niet kant-en-klaar 

aangeboden, maar bieden ruimte voor creativiteit. Voorzieningen 

als verwarming/koeling en verlichting zijn niet standaard aanwezig. 

Wij nemen voor deze basisvoorzieningen graag de organisatie op 

ons, echter bent u ook vrij om hiervoor zelf zorg te dragen. 

Industrial Studios
Industrial Studios biedt een alternatief voor fysieke events: een 

volledig ingerichte en bemande studio in een sfeervolle industriële 

hal. Deze professionele ‘plug and play’ studio is geschikt 

voor livestreams, opnames, fysieke en hybride events en is te 

gebruiken voor bijvoorbeeld een online presentatie, webinar of 

muziek-livestream. Alle mogelijkheden zijn weergegeven in een 

seperate brochure, zie bijlage achteraan deze algemene brochure.

over IPKW
IPKW is een bedrijventerrein waar bedrijven zijn gevestigd die 

zich bezighouden met clean technologies, oftewel energie- en 

milieutechnologie. De focus ligt vooral op events die binnen dit 

thema waarde toevoegen aan het park en haar gebruikers, op 

deze manier ontstaat er een versterkend effect tussen het te 

organiseren event en locatie.

bereikbaarheid
IPKW ligt aan de rand van Arnhem, vlakbij de A12 en A325, en 

beschikt over 325 gratis parkeerplaatsen aan de rand van het 

park. Hiervandaan vervolgen de gasten via de groene Hoofdstraat 

de weg te voet naar uw evenementenlocatie op het park. Tevens 

is er de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse (60) 

laadpalen die op het park aanwezig zijn voor elektrische auto’s en 

het waterstoftankstation!

meer informatie
Wilt u een beter beeld van de panden en de sfeer van het park, 

dan bent u van harte welkom om langs te komen, de beschikbare 

ruimtes te bekijken en te praten over de mogelijkheden en 

voorwaarden. Om een afspraak te maken of voor vragen kunt u 

contact opnemen via events@ipkw.nl of (026) 384 46 46. 

factsheets
Specifieke informatie en voorzieningen per beschikbare ruimte 

vindt u op de volgende pagina’s. 

De genoemde prijzen in deze 

brochure zijn exclusief btw.
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parkeren / locaties / faciliteiten

parkeren en ontvangst
• 325 gratis parkeerplaatsen naast het Poortgebouw

• Persoonlijke ontvangst en routebeschrijving in het Poortgebouw

• 60 laadpunten beschikbaar voor elektrische auto’s

adres
Industriepark Kleefse Waard

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

(026) 384 46 46
events@ipkw.nl
ipkw.nl/ontdek-ipkw/events

eventlocaties

  restaurant De Waard

1   eventruimtes LB

       evenementenhal KB & Industrial Studios

vergaderlocaties
3   vergaderruimte HB

4   vergaderruimte CB

faciliteiten

 restaurant De Waard

  laadplein

  gratis parkeerplaats

  Poortgebouw: ingang & receptie
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collage evenementenhallen 
ruimte voor creativiteit in 
setting, sfeer en identiteit

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46



evenementenhal KB 
Deze lichte industriële hal met een unieke uitstraling komt zeer 

ruimtelijk over, mede door de grote hoogte van bijna 10 meter. 

Deze grote hal is geschikt voor diverse soorten events. Doordat de 

hal kaal wordt opgeleverd heeft u de mogelijkheid om de ruimte 

de identiteit mee te geven die bij uw event past!

capaciteit
Tot 1.000 personen (circa 2.000m² afhankelijk van 

beschikbaarheid)

huur 
€ 3.000,00 per dag, inclusief:

• Op- en afbouwdag

• Elektriciteitbekabeling

• Waterverbruik

•  Stroomverbruik

voorzieningen
• 2x 64A krachtstroom

• 2x 32A krachtstroom

• Ruimte niet standaard voorzien van verwarming en toiletten, 

   TL-verlichting aanwezig

basisvoorzieningen
IPKW biedt u de mogelijkheid om de organisatie van uw 

basisvoorzieningen uit handen te nemen, zoals: verwarming/

koeling, afvalafvoer en toiletten. Neem voor meer informatie 

contact met ons op. 

voorwaarden
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen en/of 

ontheffingen.

afmetingen
• Afhankelijk van beschikbaarheid +- 2.000/3.000m²

• Kolomstructuur van 10 bij 10 meter

• Maximale hoogte 10 meter

• Minimale hoogte 6 meter

evenementenhal KB licht,  
ruimtelijk, industrieel en 
flexibel

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Plenaire setting in Evenementenhal KB Beursopstelling in Evenementenhal KB

De genoemde prijs is exclusief BTW. 

Subruimtes opstelling in Evenementenhal KB



parkrestaurant De Waard
De Waard is centraal gelegen op het park en beschikt over ‘plug 

and play’ eventmogelijkheden voor diverse soorten evenementen 

tussen 9:00 - 11:30 uur en na 14:30 uur, uiteraard in overleg.

voorzieningen
• Designstoelen en statafels 

• Scheiding van de ruimtes door middel van grote, dikke gordijnen

• Beamers, audio-installatie met microfoon, WiFi en flip-over 

zaal 1
€ 205,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen.

Tot 35 personen (50 m²)

Uitermate geschikt voor kleinere presentaties, informelere 

vergaderingen, brainstormsessies en workshops.

zaal 1 + 2
€ 330,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen.

Tot 100 personen, afhankelijk van opstelling (100 m²) 

Door de uitbreiding van zaal 1 met zaal 2 ontstaat er een riante 

ruimte.

parkrestaurant exclusief
€ 615,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen.

Tot 150 personen, afhankelijk van opstelling (200 m²), beschikbaar 

na 17:30 uur en in de weekenden. In de avonduren en de 

weekenden is De Waard exclusief te huur voor uw evenement.

restaurant De Waard 
te midden van de cleantech 
community

ingang

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

De Waard als borrellocatie De Waard als vergaderlocatie

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 



vergaderrruimte HB
Ideale ligging tegenover parkrestaurant De Waard, zeer geschikt 

voor kleine, intieme boardmeetings en vergaderingen. 

€ 122,00 per dagdeel (4 uur)

Tot 14 personen (40 m²) 

• Lange vergadertafel, niet verplaatsbaar

• Presentatiescherm (tv) 

• Flip-over 

• WiFi

vergaderruimte CB
Vergaderruimte CB is gesitueerd in de Greenhouse (incubator), 

uw bijeenkomst vindt dus plaats tussen de verschillende start-

ups in een inspirerende omgeving. De ruimte leent zich zeer voor 

trainingen, workshops en kleinere presentaties. 

€ 122,00 per dagdeel (4 uur)

Tot 25 personen, afhankelijk van opstelling (55 m²)

• Flexibele opstelling

• Beamer

• Geen audiovoorzieningen

• Flip-over

• WiFi

vergaderruimtes inspirerende 
omgeving tussen innovatieve 
bedrijven

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Vergaderruimte HB Gebouw HB

Vergaderruimte CB

Gebouw CB

De genoemde prijs is exclusief BTW. 



eventruimtes LB
De Eventruimtes LB met industriële uitstraling zijn voorzien van 

alle gemakken, faciliteiten en volledig flexibel in te zetten. De 

Eventruimtes LB zijn gelegen op de 1ste etage en niet per lift te 

bereiken.

voorzieningen
• Vier ruimtes van elk 60m²

• Ruimte 1, 2 en 3 kunnen gekoppeld/samengevoegd worden

• Ruimte 1 beschikt over een groot Smartboard

• Ruimtes 2, 3 en 4 beschikken over beamers

• Alle ruimtes beschikken over audio, incl. twee draadloze

   microfoons.

• WiFi en flip-over

huur ruimte 1 t/m 4
€ 182,00 per dagdeel (4 uur) per ruimte incl. AV middelen.

Tot circa 35 personen per ruimte, afhankelijk van de opstelling.

huur algemene ruimtes 1 en 2
€ 142,00 per dagdeel (4 uur) in geval van exclusief gebruik, zodat 

deze ook ingezet kunnen worden voor programmadelen. In andere 

gevallen zijn de ruimtes vrij toegankelijk voor andere partijen en 

dient het als algemene ontvangstruimte.

catering
Catering wordt verzorgd door restaurant De Waard en moet apart 

besteld worden. Dranken wordt hier standaard geserveerd in 

disposable bekers (gerecycled en biologisch afbreekbaar). 

eventruimtes LB 
modern industrieel vergaderen, 
trainen en presenteren

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Ideale ruimtes voor workshops Eventruimtes LB

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
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Industrial Studios
Professionele plug and play studio

op een industriële locatie  

Ook in de huidige tijd blijft er behoefte om kennis te delen, mensen te verbinden en elkaar te 
inspireren. Industrial Studios biedt een veilig en betaalbaar alternatief: een volledig ingerichte en 

bemande studio in een sfeervolle industriële hal.

Volledig ingerichte studio

De studio is te gebruiken voor zakelijke evenementen zoals presentaties, webinars, talkshows en 
interviews maar is ook geschikt voor events waar showelementen van toegevoegde waarde zijn 

zoals award shows, productlanceringen en vieringen.

Mogelijkheden

De studio is geschikt voor fysieke of hybride – online en
offline bezoekers – events tot 90 personen, waarbij de door de RIVM gestelde

richtlijnen in acht worden genomen.
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5.300,-

Pakket: Livestream
Volledig ontzorgt bij deze complete studiosetting voor uw online event. 
Alle basis- techniek, faciliteiten en personeel zijn inbegrepen.

6.900,- 8.500,-
excl. BTW

€

Maximaal 4 uur

3 uur voorbereiding & doorloop

1 uur live uitzending

excl. BTW

€

Maximaal 6 uur

2 uur live uitzending

excl. BTW

€

Maximaal 8 uur

3 uur live uitzending

4 uur voorbereiding & doorloop 5 uur voorbereiding & doorloop
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Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Facilitair

3x CameraStudio ruimte Uitzenden via Vimeo/Zoom

Hardware Diensten

4x Flatscreen op het podiumDecor & meubilair Inbellers via Zoom (1 meeting)

6x Draadloze microfoonGratis parkeerplaatsen Draaiboek ondersteuning

Complete lichtset Regisseur

IDS crew



Technische specificaties & opties
Pakket: Livestream

2x bemande camera Panasonic AG-CX350 4k 
1x vaste camera Panasonic AG-CX350 4k 

Video

Afleesscherm t.b.v. sprekers
4x flatscreen 50 inch

4x Shure draadloze headset met DPA
2x Shure draadloze handheld

Audio

2x digitaal mengpaneel Yamaha QL1
Audio gericht op podium

8x Vintage blaze decor verlichting

12x movinghead MH7

Licht

8x LED Wash 3000-6000k 120gr
8x LED floodlight

8x Frontlicht 1kw

8x LED Wash 3000-6000k 120gr
60x LED spots

12x movinghead LED zoom

Video regie en aansturing

1x Apple iMac 21 inch
1x Media server 

3x BenQ afleesscherm

1x Presentatie pointer
1x Projector Panasonic 10.000lm 

1x Apple IPad
1x Intercom systeem GreenGo

3x Lenovo Laptop

1x Videotechnicus
1x Schakeltechnicus

Operationeel

1x Geluidstechnicus
1x Interactietechnicus

1x Lichttechnicus
2x Cameraman

1x Extra camera (bemand, 1 dag)
1x Extra camera (onbemand, 1 dag)

Techniek

1x Crane (v.a. 3,9 m) incl. operator en camera
1x Extra camera mobiel (bemand, 1 dag)

2x Extra draadloze microfoon

Verwarming (oktober t/m maart verplicht)
Bloemwerk bestaande uit 2 grote stukken

Facilitair en catering

Blikjes fris in diverse varianten
Onbeperkt koffie, thee en water (4 uur)

Lunchpakket (1x hard luxe belegd en 1x sandwich)

Autocue exclusief bediening
Autocue inclusief bediening

€ 150,-
€ 575,-
€ 900,-
€ 900,-

€ 125,-
€ 285,-
€ 655,-

€ 290,-
€ 550,-
€ 7,35 (p.p.)
€ 2,10 (p.p.)
€ 7,25 (p.p.)Dagtarief Operator € 450,-

Uurtarief medewerker € 47,50 

Meerwerk tarieven
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Technische specificaties en inbegrepen producten Optie lijst (prijzen excl. BTW) 

Hoge tafel met krukken voor 4 personen

Meubels zittende huiskamer setting

Meubilair

Gesprekstafel voor 6 personen

1x Camera slider € 150,-

Effecten Sparkle incl. vulling (6 min) € 400,-

Klein animatiepakket (logoanimatie, bumper, titelbalken)
Titelbalken (maximaal 20)

Media

Groot animatiepakket (klein animatiepakket + leader)

€ 225,-
€ 550,-
€ 1.100,-

Post production (Video editing van geschoten beelden)
Recap (compilatie door separaat camerateam)

€ 450,-
Prijs op aanvraag

v.a.

4x Blackmagic Hyperdeck Studio Mini
1x Blackmagic ATEM 2 M/E Prod. Studio 4K

1x Regisseur

1x Locatiemanager



6.250,-

Pakket: Hybride
Volledige studio en eventlocatie in één! Met dit pakket zorg je voor een 
optimale beleving voor je fysieke en online bezoekers tijdens je event.

8.100,- 9.950,-
excl. BTW

€

Maximaal 4 uur

3 uur voorbereiding & doorloop

1 uur live uitzending

excl. BTW

€

Maximaal 6 uur

2 uur live uitzending

excl. BTW

€

Maximaal 8 uur

3 uur live uitzending

4 uur voorbereiding & doorloop 5 uur voorbereiding & doorloop

5

Facilitair

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

3x CameraStudio ruimte Uitzenden via Vimeo/Zoom

Hardware Diensten

2x Flatscreen op het podiumDecor & meubilair Inbellers via Zoom (1 meeting)

2x Flatscreen in de zaal90 luxe zitplaatsen Draaiboek ondersteuning

6x Draadloze microfoonVolledig ingerichte ontvangstruimte Regisseur

Complete lichtsetPublieksbegeleiding IDS crew

Audiosysteem voor publiekGratis parkeerplaatsen



Technische specificaties & opties
Pakket: Hybride

2x bemande camera Panasonic AG-CX350 4k 
1x vaste camera Panasonic AG-CX350 4k 

Video

2x flatscreen 50 inch in zaal
2x flatscreen 50 inch op podium

4x Shure draadloze headset met DPA
2x Shure draadloze handheld

Audio

2x digitaal mengpaneel Yamaha QL1
Audio gericht op podium en zaal

8x Vintage blaze decor verlichting

12x movinghead MH7

Licht

8x LED Wash 3000-6000k 120gr
8x LED floodlight

8x Frontlicht 1kw

8x LED Wash 3000-6000k 120gr
60x LED spots

12x movinghead LED zoom

4x Blackmagic Hyperdeck Studio Mini
1x Blackmagic ATEM 2 M/E Prod. Studio 4K

Video regie en aansturing

1x Apple iMac 21 inch
1x Media server 

3x BenQ afleesscherm

1x Presentatie pointer
1x Projector Panasonic 10.000lm 

1x Apple IPad
1x Intercom systeem GreenGo

3x Lenovo Laptop

1x Videotechnicus
1x Schakeltechnicus

Operationeel

1x Geluidstechnicus
1x Interactietechnicus

1x Lichttechnicus
2x Cameraman

1x Extra camera (bemand, 1 dag)
1x Extra camera (onbemand, 1 dag)

Techniek

1x Extra camera mobiel (bemand, 1 dag)

2x Extra draadloze microfoon

Klein animatiepakket (logoanimatie, bumper, titelbalken)
Titelbalken (maximaal 20)

Media

Groot animatiepakket (klein animatiepakket + leader)

Verwarming (oktober t/m maart verplicht)
Bloemwerk bestaande uit 2 grote stukken

Facilitair en catering

Blikjes fris in diverse varianten
Onbeperkt koffie, thee en water (4 uur)

Lunchpakket (1x hard luxe belegd en 1x sandwich)

Autocue exclusief bediening
Autocue inclusief bediening

€ 150,-
€ 575,-
€ 900,-

€ 125,-
€ 285,-
€ 655,-

€ 225,-
€ 550,-
€ 1.100,-

€ 290,-
€ 550,-
€ 7,35 (p.p.)
€ 2,10 (p.p.)
€ 7,25 (p.p.)

Dagtarief Operator € 450,-
Uurtarief medewerker € 47,50 

Meerwerk tarieven
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Technische specificaties en inbegrepen producten Optie lijst (prijzen excl. BTW) 

Hoge tafel met krukken voor 4 personen

Meubels zittende huiskamer setting

Meubilair

Gesprekstafel voor 6 personen

1x Camera slider € 150,-

Effecten Sparkle incl. vulling (6 min) € 400,-

2x Publieksbegeleiding

Ontvangstruimte voor 50 bezoekers

Post production (Video editing van geschoten beelden)
Recap (compilatie door separaat camerateam)

€ 450,-
Prijs op aanvraag

1x Crane (v.a. 3,9 m) incl. operator en camera € 900,-v.a.

1x Regisseur

1x Locatiemanager



5.300,-

Pakket: Fysiek
Volledig ingerichte eventlocatie voor fysieke bijeenkomsten. De studio is niet alleen op beeld 
sfeervol maar doordat de hele ruimte is voorzien van verlichting en aankleding is deze ook 
uitermate geschikt als fysieke eventlocatie tot 90 personen.

6.900,- 8.500,-
excl. BTW

€

Maximaal 4 uur

3 uur voorbereiding & doorloop

1 uur live event

excl. BTW

€

Maximaal 6 uur

2 uur live event

excl. BTW

€

Maximaal 8 uur

3 uur live event

4 uur voorbereiding & doorloop 5 uur voorbereiding & doorloop
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Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Verplichte afname: verwarming
van oktober t/m maart
+ € 550,00

Facilitair

2x Flatscreen op het podiumStudio ruimte Draaiboek ondersteuning

Hardware Diensten

2x Flatscreen in de zaalDecor & meubilair Regisseur

6x Draadloze microfoon90 luxe zitplaatsen IDS crew

Complete lichtsetVolledig ingerichte ontvangstruimte

Audiosysteem voor publiekPublieksbegeleiding

Gratis parkeerplaatsen



Technische specificaties & opties
Pakket: Fysiek

Video

4x flatscreen 50 inch

4x Shure draadloze headset met DPA
2x Shure draadloze handheld

Audio

2x digitaal mengpaneel Yamaha QL1
Audio gericht op podium en zaal

8x Vintage blaze decor verlichting

12x movinghead MH7

Licht

8x LED Wash 3000-6000k 120gr
8x LED floodlight

8x Frontlicht 1kw

8x LED Wash 3000-6000k 120gr
60x LED spots

12x movinghead LED zoom

Video regie en aansturing

1x Apple iMac 21 inch
3x BenQ afleesscherm

1x Presentatie pointer
1x Projector Panasonic 10.000lm 

1x Apple IPad
1x Intercom systeem GreenGo

3x Lenovo Laptop

1x Videotechnicus

Operationeel

1x Geluidstechnicus
1x Lichttechnicus

1x Extra camera (bemand, 1 dag)
1x Extra camera (onbemand, 1 dag)

Techniek

1x Extra camera mobiel (bemand, 1 dag)

2x Extra draadloze microfoon

Verwarming (oktober t/m maart verplicht)
Bloemwerk bestaande uit 2 grote stukken

Facilitair en catering

Blikjes fris in diverse varianten
Onbeperkt koffie, thee en water (4 uur)

Lunchpakket (1x hard luxe belegd en 1x sandwich)

Autocue exclusief bediening
Autocue inclusief bediening

€ 150,-
€ 575,-
€ 900,-

€ 125,-
€ 285,-
€ 655,-

€ 290,-
€ 550,-
€ 7,35 (p.p.)
€ 2,10 (p.p.)
€ 7,25 (p.p.)

Dagtarief Operator € 450,-
Uurtarief medewerker € 47,50 

Meerwerk tarieven
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Technische specificaties en inbegrepen producten Optie lijst (prijzen excl. BTW) 

Hoge tafel met krukken voor 4 personen

Meubels zittende huiskamer setting

Meubilair

Gesprekstafel voor 6 personen

1x Camera slider € 150,-

Effecten Sparkle incl. vulling (6 min) € 400,-

Ontvangstruimte voor 50 bezoekers

1x Locatiemanager Klein animatiepakket (logoanimatie, bumper, titelbalken)
Titelbalken (maximaal 20)

Media

Groot animatiepakket (klein animatiepakket + leader)

€ 225,-
€ 550,-
€ 1.100,-

Post production (Video editing van geschoten beelden)
Recap (compilatie door separaat camerateam)

€ 450,-
Prijs op aanvraag

1x Crane (v.a. 3,9 m) incl. operator en camera € 900,-v.a.

2x Publieksbegeleiding

1x Regisseur



Geen zorgen
over de kwaliteit
Hoogwaardige apparatuur
en personeel met de nodige kennis

Door gebruik van professionele 
apparatuur behalen wij het 
hoogst mogelijke resultaat in 
deze industriële omgeving.

De juiste verlichting, het perfecte 
shot en meer dan degelijk geluid, 
dit is waar wij voor gaan!
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Wij werken standaard met onze 
voorkeursdiensten. Deze zijn in 
veel gevallen ook inbegrepen. 
Overige diensten zijn wij ook mee 
bekend, maar kunnen extra 
kosten met zich meebrengen. 
Vraag hierom altijd een offerte bij 
ons aan.



Welke setting kies jij?
Wat past bij jou evenement? Zit je liever in een huiskamer setting of ga je 
liever met alle sprekers aan een grote liveshow tafel zitten?

Tafelsessie met videowall

Huiskamer setting informeelTafelsessie voor 6 personen
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Award show of uitreiking
Door de enorme hal van ruim 1.800 m2 zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. 
De studio leent zich goed voor een doelgericht Webinar, maar wil je juist net 
wat verder gaan? Kom dan langs in onze studio voor een bezichtiging. 
Van productlancering tot een Award uitreiking, bijna alles is mogelijk!

Voeg effecten toe aan je evenement!

Award Show met o.a. laser-effecten!Award Show met genomineerde inbellers op schermen
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Interactieve mogelijkheden
Bij een interactieve stream kunnen deelnemers niet alleen de uitzending 
bekijken, maar ook ‘deelnemen’ aan een sessie. De deelnemer kan snel in 
beeld worden gebracht waardoor er een ontspannen en dynamische 
sessie ontstaat.

Interactieve Webinars Interactieve Kerst Quiz

Break-out presentatie Break-out werksessie

Break-out, subsessies
en sidekicks
Maak even een uitstapje naar je chatmoderator of houd een interview 
met een spreker op een hele andere plek in de studio, juist dát maakt 
een uitzending dynamisch en zorgt ervoor dat je meermaals verrast 
wordt tijdens de uitzending. Hierin hebben wij al veel varianten voorbij 
zien komen. Laat je informeren naar de vele mogelijkheden door één 
van onze adviseurs.
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IDS-Live
Interactief livestream platform
Zoek niet verder! Maak direct gebruik van ons eigen platform.
Door zo veel mogelijk diensten en kennis binnen één organisatie te zoeken, 
bent u verzekerd van een zorgeloos event.

Industrial Streaming (IDS) ontwikkelde de afgelopen maanden een 
betaalbaar digitaal event platform. IDS-live springt in op het 
professionaliseren van online events. De event pagina wordt opgemaakt 
naar uw huisstijl en zorgt voor een vloeiende gebruikers ervaring.

Basis 
Eigen pagina: domein.ids-live.nl

Embedded livestream

Opmaak in uw eigen huisstijl

Beveiligd met wachtwoord

Tot 500 deelnemers

Openbare chat 

Expert Q&A module incl. redactie en presentatie weergave

Inloggen met e-mail en algemeen wachtwoord

Openbare chat met export functie

Break-out room verwijzing 
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450,-
excl. BTW

1.250,-
excl. BTW

Alle punten uit Basis

Vraag voor meer informatie over dit platform de IDS-Live Brochure op via info@ids-live.nl
Of neem telefonisch contact op met onze IDS-Live expert
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Plattegrond
Deze plattegrond geeft u een goede indicatie van de ruimte 
en looproutes. De Studio is ca. 1.800 m2 groot!



Contact

Industrial Studios

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

info@industrialstudios.nl

026 362 92 12

Arnhem Gelderland
Industrial Studios is een onderdeel van 
IPKW en Nightlife Productions 
en is gevestigd op Industriepark Kleefse Waard te Arnhem.

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.
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Belangrijk om te weten in onze Industriële Studio :

• Wij kunnen de temperatuur in de studio verhogen d.m.v. mobiele verwarming tot ca. 18 graden.
Afhankelijk van buitentemperatuur. Er is in de studio geen klimaatbeheersing aanwezig.

• Bij harde regen, is dit te horen in de studio, we weten dit in de uitzending te beperken.
• Alle genoemde prijzen zijn in Euro en excl. BTW.
• Alle genoemde elementen zijn geheel onder voorbehoud van beschikbaarheid.
• Wij volgen de corona regelgeving heel strikt. Bij bevestiging ontvangt u van ons het protocol.
• Bij bevestiging ontvangt u van ons een document, waarin staat beschreven wat en wanneer wij 

van u nodig hebben.
• Het doel van deze brochure is u te informeren en een indicatie te geven van mogelijke kosten.

Vraagt u voor een juist voorstel altijd een offerte aan bij ons.
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We zien elkaar in de Studio!
Bedankt voor het  bekijken van onze brochure
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