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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 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 diverse vergader- en eventruimtes te huur: van 4 

tot 150 personen. Onder andere restaurant De Waard en de 

Industrial Studios beschikken over ‘plug and play’ faciliteiten voor 

bijeenkomsten,  presentaties en (online)events voor 2 tot 150 personen.

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, zo 

ontstaat er synergy tussen het event en de 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 dezebrochure zijn 

exclusief btw.

uw event  
op IPKW?

events@ipkw.nl
(026) 384 46 46



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

2    Industrial Studios

vergaderlocaties
3   vergaderruimte HB

4   vergaderruimte CB

faciliteiten

 restaurant De Waard

  laadplein

  gratis parkeerplaats

  Poortgebouw: ingang & receptie

2

Westervoortsedijk Arnhem centrum >
< A12
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4
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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 - 11:00 uur en na 14:30 uur, tijden uiterraard in 

overleg.

voorzieningen
• Designstoelen en gerecycled (sta)tafels gemaakt van ‘afval’ 

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

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

zaal 1
€ 240,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen

Tot 35 personen (50 m²)

Uitermate geschikt voor kleine presentaties, informele vergaderingen, 

brainstormsessies en workshops.

zaal 1 + 2
Prijs: € 391,00 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
Prijs: € 724,50 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 exculsief te huur voor uw evenement.

restaurant De Waard 
te midden van de cleantech 
community

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

De Waard als borrellocatie De Waard als vergaderlocatie

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Plattegrond De Waard



vergaderrruimte HB
De vergaderruimte in Gebouw HB heeft een ideale ligging tegenover 

parkrestaurant De Waard, zeer geschikt voor kleine, intieme 

boardmeetings en vergaderingen. 

Prijs: € 144,00 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 plaats tussen de verschillenden start-ups in een 

inspirerende omgeving. De ruimte leent zich zeer goed voor trainingen, 

workshops en kleinere presentaties. 

Prijs: € 120,00 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 prijzen zijn exclusief BTW. 



eventruimtes LB
De Eventruimtes LB met industriële uitstraling zijn voorzien van alle 

gemakken, faciliteiten en volledig flexibel in te zetten. 

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
Prijs: € 216,00 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
€ 172,00 per dagdeel (4 uur) in geval van exclusief gebruik, zodat 

deze ook ingezet kan 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. 



jouw event in je eigen ruimte 
/ kantoor / werkplaats / 
parkeerplaats / kantine / 
op Industriepark Kleefse Waard

IPKW Events
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) heeft een eigen 

evenementenorganisatie die je kan ondersteunen en ontzorgen 

bij het organiseren van evenementen:  van kleine bijeenkomsten 

tot grote events. Wij kunnen de volledige facilitaitare organisatie 

uit handen nemen zodat jij je kunt focussen op de inhoud van de 

bijeenkomst. Denk aan catering, meubialir, licht en geluid, aankleding, 

bezoekersstromen etc.

te huren eventruimtes IPKW
Er zijn op IPKW diverse vergader- en eventruimtes te huur: van   

4 tot 150 personen. Onder andere restaurant De Waard en de 

Industrial Studios beschikken over ‘plug and play’ faciliteiten voor 

bijeenkomsten,  presentaties en (online)events voor 2 tot 150 personen.

Voor meer informatie: bekijk de evenementenbrochure of ga naar ipkw.

nl/ontdek-ipkw/events/

*Huurders op IPKW ontvangen 30% korting op de huur van eventruimtes!

ondersteuning bij 
je event?

events@ipkw.nl
(026) 384 46 46



een bijeenkomst organiseren binnen je eigen 
ruimte
Als huurder op IPKW kun je op eigen locatie een bijeenkomst 

organiseren. Aangezien IPKW een besloten bedrijventerrein is 

moet je met een aantal zaken rekening houden. Zo dienen de 

toegang en het parkeren afgestemd te worden met de portiers.

Parkeren voor de poort

Bezoekers kunnen gratis parkeren op de centrale parkeerplaats 

voor de slagboom. Alle gasten dienen aangemeld te worden bij de 

portiers via info@ipkw.nl. Stuur een deelnemerslijst met vermelding 

van datum, tijd, aantallen, soort bijeenkomst en opdrachtgever / 

naam organisatie.

Looproute

Om bezoekers goed naar je locatie te leiden is het mogelijk om 

routeborden te bestellen, die wij plaatsen vanaf de parkeerplaats 

vooraan het park tot aan de locatie van jouw bedrijf. Dit is geheel 

kosteloos en dient minimaal 1 week van te voren kenbaar worden 

gemaakt. Hierbij is het belangrijk om het gewenste logo toe te sturen. 

Catering

Mocht je gebruik willen maken van catering, dan kan dit rechtstreeks 

worden besteld bij parkrestaurant De Waard via dewaard@ipkw.nl. De 

aanvragen dienen minimaal 2 weken van te voren te worden gedaan. 

een bijeenkomst organiseren buiten je eigen 
ruimte?
Ga je een grote bijeenkomst organiseren, die niet binnen jouw 

eigen ruimte past of bestaat de groep uit meer dan 50 personen? 

Dan vragen we hier melding van te maken.

Meld jouw bijeenkomst minimaal 3 weken van te voren via 

events@ipkw.nl. Wat belangrijk is om te vermelden: datum, tijden, 

aantallen, soort evenement/bijeenkomst, opdrachtgever/naam 

organisatie en de wensen.

De eventmanager van IPKW neemt contact op om de opties te 

bespreken.

ondersteuning en ontzorging
Voor meer informatie, heb je vragen of wil je ontzorgd worden van 

a tot z bij de organisatie van je bijeenkomst? Dan kan je contact 

opnemen met IPKW Events via events@ipkw.nl of via 

026 - 38 46 46

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

Industrial Studios geeft de mogelijkheid om mensen en bedrijven online én fysiek te verbinden 
en elkaar te laten inspireren in een volledig ingerichte studio in een sfeervolle industriële hal. 

Inspirerende evenementenlocatie

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

In dit pakket bieden we de studio aan in een eenvoudige opstelling.
Deze setup is uitermate geschikt om uw fysieke vergadering of presentatie te geven.
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Fysieke evenementen locatie
& professionele plug and play studio

op een industriële plek



1.850,-

Pakket: Vergadering of Presentatie
Een fysieke vergadering met uw team op een unieke locatie?
Neem letterlijk plaats in de studio-set van Industrial Studios.

excl. BTW

€

Maximaal 4 uur

50 bezoekers in de studio

Studio zonder video/film techniek

Facilitair

1x flatscreen podium met HDMI aansluitingStudio ruimte 

Technicus ter ondersteuning

Hardware

Diensten

Decor

Facilitaire medewerker

1x Draadloze microfoon (handheld)

Gratis parkeerplaatsen Basis lichtset

Maximaal 15 personen in studio

15 stoelen voor gasten

Hoge kruk met sta-tafel op podium

Catering op aanvraag

LET OP! U huurt de studio 
in basis zonder talkshowtafel

Reserveerbaar 2 weken voor tijd of in overleg 
Deze studio setting is uitsluitend te huur als vergader- en/of presentatieruimte 
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Laptop voor presentatie (zelf bedienen)

2.775,-
excl. BTW

€

Maximaal 8 uur

50 bezoekers in de studio

Studio zonder video/film techniek

Extra opties mogelijk

Talkshow tafel (5 persoons) € 475,00

Headsets of Handhelds (set van 2 stuks) € 275,00
Bij deze optie, verplichte afname van  geluidstechnicus

Uitbreiding tot 125 gasten € 1.200,00

Geluidstechnicus € 400,00

Optioneel

Extra opties mogelijk
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De studio in Gebouw LB 
Het nieuwe tijdelijke onderkomen van de studio is een oude industriële hal in Gebouw LB op IPKW in 
Arnhem. In deze ruimte kunnen wij diverse studiosettings realiseren en zelfs 150 gasten ontvangen 
voor een hybride of fysieke variant van het programma.



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.



We zien elkaar in de Studio!
Bedankt voor het  bekijken van onze brochure
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Industrial Studios
Professionele plug and play studio

& fysieke evenementen locatie
op een industriële plek

Industrial Studios geeft de mogelijkheid om mensen en bedrijven online én fysiek te verbinden 
en elkaar te laten inspireren in 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 150 personen.
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5.300,-

Pakket: STUDIO
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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Uitzenden via ons online platform 
IDS-Live + € 535,00 excl. BTW
(zie pagina 7) 

4x PTZ Camera

2x Flatscreen 65 inch op het podium

2x Flatscreen 50 inch op decor wand

1x Flatscreen 50 inch in tafel

Facilitair Hardware Diensten

2x Flatscreen 50 inch als afleesscherm 

Complete lichtset

Complete audio installatie

6x draadloze microfoon (naar keuze)

Uitzenden via Youtube

Draaiboek ondersteuning (voorbereiding)

Crew; Regisseur / opnameleider

Crew; Showcaller

Crew; Schakeltechnicus

Crew; Videotechnicus

Crew; Cameraoperator

Crew; Audiotechnicus

Crew; Lichttechnicus

Studio ruimte met ontvangstgedeelte

Decor & meubilair

16 stoelen voor podium t.b.v. organisatie

18 sta-tafels met 60 krukken

Gratis parkeerplaatsen

Mogelijke beschikking tot subruimtes
(optioneel)

Uitzenden via ons online platform 
IDS-Live + € 535,00 excl. BTW
(zie pagina 7) 

Uitzenden via ons online platform 
IDS-Live + € 535,00 excl. BTW
(zie pagina 7) 

1x Flatscreen 75 inch Sidekick

Talkshowtafel 5 persoons
(of kies iets anders uit ons ruime aanbod)



5.300,- 6.900,- 8.500,-
excl. BTW

€

Maximaal 4 uur

3 uur voorbereiding & doorloop

1 uur programma

excl. BTW

€

Maximaal 6 uur

2 uur programma

excl. BTW

€

Maximaal 8 uur

3 uur programma

4 uur voorbereiding & doorloop 5 uur voorbereiding & doorloop
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2x Flatscreen 65 inch op het podium

2x Flatscreen 50 inch op decor wand

1x Flatscreen 50 inch in tafel

Facilitair Hardware Diensten

2x Flatscreen 50 inch als afleesscherm 

Complete lichtset

Complete audio installatie t.b.v. 75 gasten

6x draadloze microfoon (naar keuze)

Crew; Studiomanager

Crew; Videotechnicus

Crew; Audiotechnicus

Crew; Lichttechnicus

Studio ruimte met ontvangstgedeelte

Decor & meubilair

50 stoelen t.b.v. bezoekers (prijs incl.)

12 sta-tafels met 50 krukken

Gratis parkeerplaatsen

Mogelijke beschikking tot subruimtes
(optioneel)

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 150 personen.

1x Extra flatscreens t.b.v. 75 gasten



Technische specificaties & opties
Optielijst

4x PTZ camera AW-HE42K
4x Statief Manfrotto

Video

6x (Axient) draadloze handheld/headset
Dekkend audiosysteem 
Digitale mixer (Yamaha QL1)

Audio

6x CLF Ares
12x Infinity iW1915 Pixel 
32x CLF Yara RGB
7x Litecraft WashX 3.000-6.000k
24x Prolights EclFresnel
1x Lichttafel 
8x VintageBlaze
1x Decoratieve verlichting 

Licht

Video regie en aansturing

Operationeel en diensten

Autocue excl. bediening
Autocue incl. bediening 
Crane incl. operator en camera*
Extra camera (bemand)
Extra camera mobiel (bemand)
Extra PTZ camera 
Extra draadloze microfoons (2 stuks)
Slider camera (2,00m) excl. camera*
Videowall 3x3 
Groot animatiepakket 
Klein animatiepakket
Titelbalk pakket

IDS-Live platform Basic (incl. 1 uur 100 kijkers)
IDS-Live platform Expert (incl. 1 uur 100 kijkers)

Indien er een IDS-Live platform is afgenomen:
Streamingsdienst (LiveryVideo) per uur +250 kijkers
Streamingsdienst (LiveryVideo) per uur +500 kijkers

Hybride uitbreiding:
Mogelijkheid om met 150 gasten een hybride uitzending 
te volgen in de studio.

Extra’s

Koffie, thee en smaakwater (tot 16 personen en CREW)
Bloemwerk (2 grote bloemstukken, + klein op vaasjes)

Ander meubilair 
Uitgebreide cateringskaart

Facilitair en catering

€ 285,-
€ 655.-
€ 1.100,-
€ 575,-
€ 900,-
€ 150,-
€ 165,-
€ 150,-
€ 1.500,-

€ 175,-
€ 350,-

Prijs op aanvraag
Op aanvraag

Uurtarief medewerker € 47,50
Dagtarief operator € 450,00 

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

Meubels zittende huiskamer setting
16 stoelen voor podium t.b.v. organisatie
18 Sta tafels
60 krukken t.b.v. statafel

Meubilair

Uitzenden via YouTube
Draaiboek ondersteuning (voorbereiding)
Crew; Regisseur / opnameleider
Crew; Showcaller
Crew; Schakeltechnicus 
Crew; Videotechnicus 
Crew; Cameraoperator 
Crew; Audiotechnicus 
Crew; Lichttechnicus 

1x Blackmagic ATEM 2 M/E
4x Blackmagic Hyperdeck Studio mini
1x Blackmagic Webpresenter
1x Blackmagic Sync generator
1x Mediaserver
1x Intercom GreenGo (incl. 14 posten)
1x Diverse schermen 24 tot 32 inch
2x Lenovo Laptop
1x Apple IPad
1x Apple IMac

Subsessie-ruimte 60m2 LB € 376,00 (dagprijs) 

Subsessie ruimtes (4 beschikbaar)

€ 1.100,-
€ 550,-
€ 225,-

€ 535,-
€ 1.335,-

€ 70,-
€ 130,-

* Enkel af te nemen bij pakket Studio

€ 1.200,-

Op deze pagina zijn een aantal basis-opties te vinden
Uiteraard is er nóg meer mogelijk!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende maatwerk offerte



2.900,-

Pakket: START
Meer behoefte aan een eenvoudigere setting? Industrial Studios biedt 
ook een oplossing voor de minder complexe uitzendingen.

4.400,-
excl. BTW

€

Maximaal 4 uur

3 uur voorbereiding & doorloop

1 uur live uitzending

excl. BTW

€

Maximaal 6 uur

2 uur live uitzending

4 uur voorbereiding & doorloop
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Uitzenden via ons online platform 
IDS-Live + € 535,00 excl. BTW
(zie pagina 7) 

4x PTZ Camera

2x Flatscreen 50 inch op decor wand

1x Flatscreen 50 inch in tafel

Facilitair en diensten Hardware Uitgangspunten

1x Flatscreen 50 inch als afleesscherm 

Eenvoudige lichtset

Complete audio installatie

5x draadloze headset (maximaal)

Uitzenden via Youtube

Crew; Schakeltechnicus

Crew; Videotechnicus

Crew; Audiotechnicus

Studio ruimte met ontvangstgedeelte

Decor & meubilair

16 stoelen voor podium t.b.v. organisatie

12 sta-tafels met 50 krukken

Uitzenden via ons online platform 
IDS-Live + € 535,00 excl. BTW
(zie pagina 7) 

Direct te reserveren, maar kan pas door Industrial Studios bevestigd worden 3 weken voor uitzending.
Deze studio setting is uitsluitend te huur als Pakket Start 

Opname leider /regisseur € 500,00

Ondersteuning bij script   € 625,00

Titelbalken (maximaal 6) € 225,00

Optioneel

Maximaal 5 instarts

Geen inbellers (inbegrepen)

Geen tafelwissels mogelijk

In basis de 5 persoons talkshowtafel

Prijzen zijn excl. BTW



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.

Basic
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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535,-
excl. BTW

1.335,-
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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vanaf

vanaf

Prijs is incl. 1 uur 100 deelnemers

Prijs is incl. 1 uur 100 deelnemers
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De studio in Gebouw LB 
Het nieuwe tijdelijke onderkomen van de studio is een oude industriële hal in Gebouw LB op IPKW in 
Arnhem. In deze ruimte kunnen wij diverse studiosettings realiseren en zelfs 150 gasten ontvangen 
voor een hybride of fysieke variant van het programma.
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Inrichting
Het is mogelijk om de studio helemaal naar wens in 
te richten.
Bijna alles is mogelijk! Van talkshowtafel tot een 
sidekick-desk. Of liever een gesprek in een 
comfortabele huiskamer-setting? 

Vraag naar de mogelijkheden.



Subsessies of workshops
Behoefte aan een aparte ruimte om uw workshops of 
verdieping in een sessie te organiseren? 

Industrial Studios beschikt ook over kleinere 
eventruimtes welke volledig ingezet kunnen worden 
als ‘mini- studios’ of eenvoudige workshop plekken.
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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 :

• Er is geen klimaatbeheersing aanwezig in de ruimte. De klimhal heeft van zichzelf een aangenaam klimaat
• Bij harde regen, is dit minimaal te horen in de studio.
• Alle genoemde prijzen zijn in Euro en excl. BTW.
• Alle genoemde elementen zijn geheel onder voorbehoud van beschikbaarheid van materiaal en personeel.
• 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



Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
(026) 384 46 46
events@ipkw.nl
ipkw.nl/ontdek-ipkw/events/

Industriepark 
Kleefse 
Waard
ipkw.nl
tailor
made

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

meer info?  
reserveren?

events@ipkw.nl
(026) 384 46 46
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