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Allereerst wil ik u danken voor uw tijd om met mijn vernieuwde
brochure kennis te maken.

Guliker AV is een Professioneel Audio Visueel bedrijf gevestigd in
Zeewolde, gespecialiseerd in persoonlijke aandacht voor u en uw
product, waarbij SERVICE en KWALITEIT nog steeds hoog in het
vaandel staat.
Wij leveren maatwerk waarbij het niet uitmaakt of het voor een
congres, band, zakelijke meeting of een klassiek orkest is.
Tevens realiseren wij vaste AV installaties bij u op locatie.
Denk hierbij aan beamers, projectieschermen, verlichting en audio
oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld een theaterachtige omgeving of
een presentatiezaal zijn.
Graag laat ik u zien waar ik u allemaal van dienst mee kan zijn
tegen de scherpste prijzen* en de beste service.
Overigens verhuurt Guliker AV alleen materieel MET technicus,
slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden!
Kijkt u op uw gemak in deze brochure of voor de meest recente
informatie op de website (www.GulikerAV.nl).
Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij
op. Ik sta u met plezier te woord.
Met vriendelijke groet,
Ronald Guliker
*

Wij werken niet met “stuks” prijzen, daar elk evenement verschillend is. Wij hanteren richtprijzen, en bij
grotere afname’s maken we altijd een mooi prijsje, en tellen niet altijd 1+1 op.
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PA-SET’s
(set’s zijn uiteraard volledig bekabeld en indien nodig met speakerstatieven)

SET 1: EV RX
2Kw RMS
Bestaat uit
2 topkasten EV RX115/75
2 subkasten EV RX118S (Single 18”)
Amprack met CP3000, CP4000 en DC-One processor
SET 2: EV RX
4Kw RMS
Bestaat uit
4 topkasten EV RX115/75
4 subkasten EV RX118S (Single 18”)
Amprack met CP3000, CP4000 en DC-One processor
SET 3: EV QRX
3,4Kw RMS
Bestaat uit
2 topkasten EV QRx153/75
2 baskasten EV Xsub (dual 18”)
Amprack met 2x CP3000, CP4000 en DC-One processor
SET 4: EV RX-Xsubs 4,4Kw RMS
Bestaat uit
4 topkasten EV RX115/75
2 baskasten EV Xsub (dual 18”)
Amprack met CP3000, CP4000 en DC-One processor
SET 5: EV ZX-1
1,2Kw RMS
Bestaat uit
6 speakers EV ZX-1
Amprack met 3x cp2200 en DC-One processor ivm delay-line
Set 6: Peavey XR800F 0,3Kw RMS
mengversterker 8 kanalen + 2 stereo in 2x 150 Watt versterker
2x speakers ZX-1
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Monitoring
Floor Monitor-set:
Amprack met 3x CP2200
Speakers: EV ZX-1 of TX1152FM
In-Ear:
Sennheiser IEM300G2 (zonder oortjes! Ivm hygiëne)
Sennheiser SR3600 DUAL stereo Transmitter

Mengtafels (los):
Allen & Heath GLD-80 digitaal
44 kanalen in met D-Snake Digitale stagebox (32 in 16 uit)
Allen & Heath GL2s
8x MIC/line mono in, 14 STEREO kanalen in, 6x AUX, 3x master
MIDAS Venice-F 16r (rackmount)
8 mono in, 4 real-stereo in (Line /Mix) totaal 16 kanalen in.
2x monitor, 4x AUX, 4x subgrp, stereo master+mono master, Firewire..
Peavey XR800F mengversterker
8 kanalen + 2 stereo in.
2x 150 Watt versterker
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Microfoons (draadgebonden)
Shure BETA 58A
Shure SM58
Shure SM57
Shure BETA 57
Sennheiser e835s
Sennheiser e602
Sennheiser e604
Sennheiser MKH50
Sennheiser ME64
RØDE NT1a
Behringer C2
Behringer ECM8000

Miniatuur microfoons
Sennheiser MKE-40
Sennheiser MKE-2 zwart
Sennheiser MKE-2 beige
Sennheiser MKE-Platinum 4c
Audac Nekbeugelmicrofoon beige
BeyerDynamic nekbeugelmicrofoon zwart, groter model

DI’s
Klark Teknik DN100
Behringer DI4000
Behringer DI600P

Communicatie
Clear Com CS-210 (ASL) Basis set met 5 beltpacks en 2 Call-Lights
Motorola GP340 UHF portofoon set (12 stuks) (Licentie via GulikerAV.nl)
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Bekabeling
De bekabeling van GulikerAV bestaat uiteraard uit de “standaardbekabeling” zoals
Multicore Stage-wheels, Stage Snakes, XLR, Speakon4, VGA, HDMI, DVI,
Krachtstroom, shuco etc.

Stroomverdeling
400V 63A krachtstroom naar 4x 400V 32A (gezekerd)
400V 32A krachtstroom naar 6x 16A 230V shuco (gezekerd)

Lichtsturing
LSC Atom

Dimmers
6ch Dimmerpack met local control
4ch Dimmerpack met local control
4ch Dimmerpack zonder local control
4ch Switsh-pack

Verlichting conventioneel
Derby
Sunstrip (Passive 20 lamps)
Sunstrip Active (10 lamps)
4-Bar PAR56
Studiolamp CCT Starlette PC 1KW met barndoors
Studiolamp CCT Starlette FR 1KW met barndoors
Niethammer Zoomspot 2KW (Snijspot/Gobo)
Sphere PAR36 (24 kanaals DMX)
Sterrendoek 6x3 meter (BxH)
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Verlichting LED
LED EYE18 mini Movinghead
LED 4-Bar RGB KLS-800
LED Pinspots (CoolWhite) niet dimbaar.
LED Derby

Special Effect’s:
Le Maitre Hazer
Le Maitre G200
Le Maitre Stadium Haze
Rookmachine Jem Glaciator LOW FOG
CO² Jets
CO² Moving Heads
CO² Confetti kanon
Electrisch Confetti kanon
Streamers
In- en Outdoor Vuurwerk (vraag naar de mogelijkheden)
Vlam units (DMX gestuurd)
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Computers / IT/ Presentatie middellen
Complete multimedia schakelset om o.a. de volgende items te kunnen
schakelen:
DVD, Camera, Laptop VGA, Laptop DVI
Inclusief afkijkscherm voor op het podium
Netwerk switches bedraad en draadloos
Laptops
VGA over UTP oplossingen bij lange afstanden
Beamers
Projectieschermen
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Microfoons (Draadloos)
Set 1:
bestaande uit:
Flightcase
4x Sennheiser EM300G3 ontvanger
1x Sennheiser ASA1 antennecombiner
2x “spriet” antenne (origineel)
4x Sennheiser EW365G3 handheld (Condensator)
4x Sennheiser EK300G3 Beltpack
4x Sennheiser MKE-40 revers microfoon
Set 2:
bestaande uit:
Flightcase
3x Sennheiser EM300G3 ontvanger
1x Sennheiser ASA1 antennecombiner
2x “spriet” antenne (origineel)
2x Sennheiser EW365G3 handheld (Condensator)
1x Sennheiser EW345G3 handheld (Dynamisch)
3x Sennheiser EK300G3 Beltpack
3x Sennheiser MKE-40 revers microfoon
Set 3:
bestaande uit:
Koffer
1x Sennheiser EM300G3 ontvanger
2x “spriet” antenne (origineel)
1x Sennheiser EW345G3 handheld (Dynamisch)
1x Sennheiser EK300G3 Beltpack
1x Sennheiser MKE-40 revers microfoon
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Antenne’s
Set 1:
2x Sennheiser A12AD actieve richtantenne
2x 7 meter Aircell7 Coax
1x Microfoon statief
1x T-bar
Set 2:
2x Sennheiser A2003 passieve richtantenne
2x 5 meter Coax RG58
1x Microfoon statief
1x T-bar
Set 3:
Voor IEM zender
1x Sennheiser A2003 passieve richtantenne
1x 7 meter Aircell7 Coax
1x Microfoon statief
1x T-bar
Set4:
Voor IEM zender
1x Sennheiser U1031 passieve rondstraal antenne
1x 5 meter Coax RG58
1x Microfoon statief
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Statieven
K&M microfoon statief grote voet
K&M microfoon statief kleine voet
K&M microfoon statief laag (kick/gitaar)
K&M speakerstatief
K&M speakerstatief Wind-up
K&M lessenaar
K&M lichtstatief
Manfrotto Windup (3,80 meter)
VMB Truss statieven 3.80 mtr
Daughty Swiffel adapter (om Truss op Manfrotto statieven te plaatsen)

Truss
vierkante Prolyte Truss 10 meter in delen van 2 meter lengte
Milos cirkeltruss Ø 3 meter driehoek 4 delen
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Voor alle aangeboden apparatuur gelden de prijzen op basis van beschikbaarheid.
Prijslijst op aanvraag beschikbaar.
Indien er extern ingehuurd moet worden zullen ook andere prijzen gelden.
Afbeeldingen kunnen van de werkelijke apparatuur afwijken; de afbeeldingen dienen als visualisatie van het
aangebodene.
Alle prijzen zijn per stuk, per dag, zonder bediening, opbouw en/of installatie tenzij anders aangegeven of
overeengekomen en exclusief BTW.
Binnen een straal van 10 kilometer van af Zeewolde (bedrijfspand) worden er geen bezorgkosten gerekend.
Buiten de 10 kilometer. (€ 0,35 per km)
Indien u iets huurt bij Guliker AV gaat u automatisch akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
Controleer regelmatig de website www.GulikerAV.nl voor updates.
Het hoogste versienummer is geldend voor de actuele prijzen en beschikbare apparatuur.
(indien er apparatuur bij komt of weg gaat zal het versienummer van de prijslijst veranderen, daar deze aangepast zal worden aan de meest actuele omstandigheden)

Prijs-, model- of technische wijzigingen en tekstuele fouten voorbehouden.
Er zal ALTIJD iemand van GulikerAV met de set meekomen, ongeacht of er al technici aanwezig zijn op locatie.
In overleg en uitsluitend bij vaste klanten kan van deze regeling afgeweken worden.
Verder zal er ALTIJD om een Origineel van een identificatiemiddel gevraagd worden.
Geen ID = Geen apparatuur!
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GULIKER AV
1 Onderwerp van deze overeenkomst
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij Guliker AV goederen aan derden in huur
afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2 Levering en terugbezorging
De huurder dient zelf de goederen bij Guliker AV af te halen en op gebreken te controleren.
Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terstond terug te bezorgen, in dezelfde staat
(behoudens normale slijtage) waarin ze zijn geleverd.
Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve-onderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de
vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, is huurder verplicht de tegenwaarde van de vervangen
onderdelen te vergoeden aan Guliker AV.
Zonodig wordt de tegenwaarde van de vervangen onderdelen gecompenseerd met de borgsom.
Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig wordt geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van
een) dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening worden gebracht.
3 Leveringstermijn
Opgaven betreffende afleveringstijden zullen door Guliker AV zo veel mogelijk stipt worden aangehouden. Overschrijding van
de afleveringstijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
4 Kosten
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van
ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten
daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.
5 Duur van de overeenkomst en annulering
5.1 Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, duur. Bij het vaststellen van de
tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
5.2 Annulering van een gesloten overeenkomst tot 7 dagen voor de huurdatum is kosteloos, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Bij annulering van een gesloten overeenkomst tot 2 dagen voor de huurdatum wordt 50% van de overeengekomen
huurprijs aan huurder in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor de huurdatum wordt 100% van de
overeengekomen huurprijs aan huurder in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
6 Prijzen
6.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
6.2 Gehanteerde prijzen luiden in Nederlandse valuta, exclusief omzetbelasting en per 24 uur, af ons magazijn, tenzij partijen
hiervan schriftelijk afwijken.
6.3 Betaling zal altijd contant vooraf zijn tenzij anders is overeengekomen.
7 Afrekening
7.1 Rekeningen moeten per factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, worden voldaan, tenzij anders is
overeengekomen.
7.2 Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvorderingen van de huurder op
grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent Guliker AV vanaf de vervaldatum tot en met de dag
van betaling een rente van 1,5% per maand. Alle kosten welke
Guliker AV door niet tijdige betaling maakt, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de huurder.
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8 Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen
van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:
8.1 De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder
bij aflevering van de goederen zijn overhandigd, te behandelen.
8.2 Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
8.3 Guliker AV te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
8.4 Aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en Guliker AV ter zake te vrijwaren.
8.5 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Guliker AV te doen
geschieden.
9 Borgsom en legitimatie
9.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Guliker AV een door Guliker AV vast te
stellen borgsom te geven.
9.2 Guliker AV behoudt zich het recht voor vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van
reparatie / reiniging.
9.3 Guliker AV is verplicht deze borgsom bij de beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al
zijn verplichtingen jegens Guliker AV heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
9.4 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich middels TWEE geldige
legitimatiebewijzen te legitimeren.
10 Meldingsverplichtingen huurder
10.1 Huurder dient Guliker AV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende
goederen of op de onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Guliker AV
dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling
aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt.
10.2 In de hierboven sub 9.1 bedoelde gevallen is huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of
bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
11 Schade en gebreken
11.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan
Guliker AV te melden. Zonder toestemming van Guliker AV mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
11.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Guliker AV slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen c.q.
verrichten.
11.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van huurder
is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van deze
overeenkomst.
11.4 Iedere schade zal worden verhaald op de huurder, ongeacht of de schade veroorzaakt is door derden (bijvoorbeeld bier
gooiende toeschowers, het van de laadklep afvallen etc.)
12 Aansprakelijkheid
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen
ontstaan, is Guliker AV niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van
ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.
Huurder zal Guliker AV ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
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13 Opzegging
13.1 De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Guliker AV,
indien partijen zijn overeengekomen, dat Guliker AV bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder
zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
Opzegging van huurovereenkomsten bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen tijd dient
schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.
13.2 Guliker AV is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te
schorten of voor ontbonden te houden en eventueel verhuurd materiaal af tevoren, alles onverminderd de overige
toekomende rechten van Guliker AV indien huurder:
A. enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt,
B. in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende
goederen, of op een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur gegeven materiaal. Wanneer de huurder in staat van
faillissement geraakt, heeft, door het enkel verloop van de overeengekomen huur / betalingstermijn, dan wel door het enkel
plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden Guliker AV het recht om, zonder nader sommatie, onmiddellijke betaling
van de verschenen verhuurtermijnen met kosten te vorderen en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige
huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd
Guliker AV recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.
Guliker AV kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de huurovereenkomst met huurder ontbinden zonder hierdoor
schadeplichtig te zijn.
14 Vervanging
Indien huurder buiten staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan Guliker AV terug te (laten) bezorgen,
dient huurder aan Guliker AV een door Guliker AV te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de
vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
15 Verzekering / Dekking
De verzekerde objecten zijn verzekerd tegen alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen,
exclusief eigen gebrek en gevolgschade hiervan.
Het risico van diefstal is ook gedekt, maar dan alleen als de diefstal is voorafgegaan door braak aan het pand of aan het
gedeelte van het pand waarin zich de verzekerde objecten zich bevinden.
Verzekerd is ook de diefstal tijdens uw gebruikelijke werkuren na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel en voor
zover het transport al daadwerkelijk begonnen is en nog niet is beëindigd. Onder de gebruikelijke werkuren zijn begrepen de
werkzaamheden overdag en de werkzaamheden gedurende de nachtelijke uren, maar dan uitsluitend als het in uw beroep of
bedrijf gebruikelijk is om de werkzaamheden op deze tijdstippen uit te voeren.
Per gebeurtenis is er een eigen risico voor de huurder van € 10.000 Dit eigen risico, of indien de werkelijke schade, zal bij
eventuele schade aan de huurder in rekening worden gebracht.
16 Diversen
Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken - ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Opdrachtgever dient voor een laad/los plek te zorgen niet verder dan maximaal 25 meter vanaf het podium. Mocht
dit niet kunnen dan zal opdrachtgever zorgdragen voor extra stage-hands die helpen met laden en lossen.
Opdrachtgever zal tevens voor een (gratis) parkeerplek niet ver van de werklocatie zorgdragen.
Extra kosten zoals parkeergeld of maaltijden worden door de huurder/opdrachtgever betaald.
Eventuele BUMA/Stemra of andere rechtvragenden zullen door de huurder/opdrachtgever zelf verrekend worden
met desbetreffende instanties.
17 Geschillen
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en Guliker AV verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar
Guliker AV gevestigd is.
Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het
kantongerecht of de arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter.
Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
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