
Tarieven Completevents Studioloods 'Club Loco' & kijkstream.nl

Evenement: 

Uitvoeringsdatum: 

Contactpersoon:

E-mail / telefoon:

omschrijving prijs p/dagdeel Totaal

Basis pakket 'Club Loco' 
Locatie en techniek bestaande uit 8x6m speellocatie met 2x2 

riser,  audio obv inprik, podium- en frontlicht, opnamen met 3 

statische videocamera's + 2-track audio, live videoregie met V-

mix, Allen & Heath SQ5 mengpaneel, Sweetlight 

lichtbesturing.

€ 300,00

Lichttechnicus (live lichtsturing) € 175,00

Videotechnicus (live regie) € 175,00

Inclusief 2 uur opbouwen + afbouw en opruimen. Koffie, water 

en frisdrank  verkrijgbaar (zelfbediening) tegen kostprijs.

Geluidstechniek 
Podium infra + band/artiest benodigdheden bestaande uit 

mics, stroominfra, DI's, statieven en bekabeling. inclusief tot 8 

floormonitoren en separaat digitaal mengpaneel.

€ 300,00

Geluidstechnicus (live audiomix) € 175,00

IEM - Inear persoonlijke monitoring (eigen headset 

meenemen) per persoon

€ 50,00

Multitrack opname naast de standaard 2-track opname (ruwe 

sporen t.b.v. eindmix achteraf)

€ 75,00

Multitrack audio eindmix achteraf in overleg met 

opdrachtgever door geluidstechnicus (4 uur arbeidstijd 

voorzien, meeruren in overleg)

€ 250,00

Videotechniek
Separate video-opname per camera (1 tot 3 stuks) naast de 

live cameraregie (t.b.v. videomontage achteraf). Prijs per 

camerabestand.

€ 35,00

Videomontage achteraf in overleg met opdrachtgever (tot 4 

uur arbeidstijd voorzien, meeruren in overleg)

€ 250,00

1 of 2 Cameramannen tijdens de opnamen voor meer 

interactieve en dynamischere beelden i.p.v vaste statische 

camera's. Prijs geldt per cameraman.

€ 150,00
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omschrijving prijs p/dagdeel Totaal

Livestream (vanuit onze Studioloods 'Club Loco')
Top kwaliteit livestream - betreft een live uitzending van 1 tot 

4 uur inclusief 1 titelscherm, 1 overlay met evenementstitel, 

onderschrift en bandlogo, 1 slotscherm. Beschikbaar via ons 

eigen streamingplatform 'kijkstream.nl' (99,9% uptime en 

geen interferenties of geluidsdemping zoals op facebook, 

twitch en youtube) - inclusief 6 slots d.w.z. tot 300 apparaten 

waarop gekeken wordt tegelijkertijd. HTML script om de 

stream beschikbaar te maken op een eigen website wordt op 

verzoek gestuurd. 

€ 150,00

*Indien gewenst kunnen tot maximaal 5000 apparaten 

tegelijkertijd toegang krijgen tot de livestream om deze te 

bekijken. De extra sloten worden achteraf obv de 

kijkstatistieken berekend per extra slot van 50 'kijkende 

apparaten'. Prijs per extra slot.

€ 10,00

Optionele uitbreidingen op maat zoals extra ondertitels (bijv 

voor programmaonderdelen, artiesten of sprekers), externe 

bronnen (zoals een zoom sessie of presentatie), verschillende 

overlays of zelfs het interactief 'inbellen' met beeld en geluid 

op de livestream vanaf een externe locatie zijn in overleg 

allemaal mogelijk. Afhankelijk van een inventarisatie van de 

wensen en behoeften wordt hiervoor een prijsopgave op maat 

gemaakt.

Het verzorgen van complete livestream vanuit andere 

locaties  dan onze studioloods behoort ook tot de 

mogelijkheden. Hiervoor maken we na een persoonlijk gesprek 

graag een offerte op maat.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.
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