
De Duif

Item Specificaties / opmerkingen Prijs
Oppervlakte 850 m2 (zaal 402 m2)

Max aantal diner (sit down) 250

Max aantal concert 450

Max aantal personen 540

Voorzieningen en toegang minder validen Ja

Aantal toiletten 4 dames, 1 heren, 3 urinoirs, 1 minder validen

Kleedruimte 2 kleedruimtes met douches Op aanvraag

Nevenruimten 2 sacristieën links en rechts naast altaar/podium (elk ca. 45m2)

2 balkons (elk ca. 60m2) afgeschermd met velours gordijnen, 

Op aanvraag

Altaar/podium 4 meter diep, 6 meter breed en 70 cm hoog

Podiumdelen 6 podiumdelen 100 x 200 cm - af te rokken.

Hoogte 20, 40, 60, 70 of 80 cm. Tapijttegels antraciet.

Op aanvraag

Klokken luiden mogelijk Ja Op aanvraag

WIFI * Download 60 megabit/upload 6 megabit

* 2 x wandcontact vaste aansluiting

Incl huurprijs

Krachtstroom * zaal: 2 x 63A en 3 x 32A

* keuken: 1 x 32A en 2 x 16A

* vanuit zolder/plafond: 2 x 32A

* op balkon: 1 x 32A (in gebruik voor theaterlicht)

Op aanvraag

Verwarming Luchtcirculatie, radiatoren en vloerroosters Incl huurprijs

Laden en lossen Via oprit minder validen rechter zijentree of via de hoofdentree met 

een laad- en losbrug op de laadklep

Loper Rode loper van deur tot trouwtafel, l30m x b1.30m Op aanvraag

Stoelen 240  Thonet stoelen met armleuningen, koppelbaar; 60 Thonet 

stoelen zonder armleuningen, koppelbaar; 100 klapstoelen; 4 

kerkbanken op wielen, 2 witte trouwstoelen, 4 bijpassende krukjes, 2 

bijpassende knielbankjes; 8 knielbankjes rood pluche

Incl huurprijs

Tafels 1 trouwtafel 200x90xh76cm; 1 altaartafel 180x80xh90cm; 2 reguliere 

tafels 140x70xh72cm;  8 vierkante tafels 80x80x in hoogte te 

verstellen

Incl huurprijs

Garderobe 5 rekken met haken voor in totaal 240 jassen Incl huurprijs

Katheder 1 zwarte stalen katheder / 1 adelaarslessenaar goudkleurig / 1 witt 

katheder met zwartstalen onderstel 

Incl huurprijs

Kaarsen Toegestaan, met lekbak

2 koperen antieke kaarsbakken (60x80cm) aanwezig

Op aanvraag

Sfeerlicht Rondom up- en downlighters; Dimbare hanglampen op balkons; 

Aanlichten plafonds en/of kerkorgel; 28 dimbare theaterlampen met 

goudfilters. Andere kleuren zijn mogelijk.

Op aanvraag

Vleugels Steinway D concertvleugel 275cm Op aanvraag

Orgel Smitsorgel uit 1862, stemming: A 430 zwevend Op aanvraag

Voile tussen gordijnen Wit of zwart, op diverse plaatsen op te hangen Op aanvraag

Vlaggenmasten 2 witte masten voor buiten, links en rechts v. entree, geschikt voor 

banieren (max 300x100cm) of vlaggen (max 200x150)

Op aanvraag

Banieren aan toegangsdeuren De binnenzijde van de grote kerkdeuren bieden mogelijkheid banieren 

op te hangen (300x90cm)

Op aanvraag
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De Duif

Geluidsinstallatie Meyer Sound System: 6x UP- Junior en 2x UPM-1P speakers en 2x 

UMS-XP Subs

* Aansluiten van mini-jack, cd, blooth

Incl huurprijs

Microfoons * 1x DPA SC4098-BX30 microfoon op statief of tafelvoet

* 2x Sure Beta 58A

* 2x microfoonstatief en 3x tafelmicrofoon 

Incl huurprijs

Theaterlicht * Lichtregeltafel 24 kanaals - 2 velden

* Dimmerpacks 18 kringen x 2500w

* Lichtgrid (ca. 10 x 10m) op variabele hoogte

* 28 multiparren (575w), 6 profielspots (1000w)

* genie aanwezig voor licht of projectie stellen 

Op aanvraag

Tegenlicht altaar/podium Trus aan altaar met 4 multiparren (575w) Op aanvraag

Beamer panasonic PT-RZ970BEJ

laserled projector met 10.000 ansilumen.

Op aanvraag

Hangsystemen schermen/banieren Scherm opzicht 447cm bij 260cm in te hangen voor pilaren altaar Op aanvraag

Faciliteiten Aparte ruimte met afzuiging, 2 aanrechten met gootstenen en 3 RVS 

werktafels. Aansluitingen voor oven/steamer aanwezig.

Gasflessen niet toegestaan!

(Warm) water 2 x 10l. Boilers - 3 aansluitingen voor ovens/apparatuur

Koelkast 2 Liebherr flessenkoelkast op wielen

Koffie - / thee apparatuur 1 Bravilor horeca koffiezetapparaat 2x 5L; 1 Bravilor koffizetapparaat 

+ 2 waterkoker
Afwasmachine 1 Zanussi horecamachine

Aparte stroomvoorziening Krachtstroom 1 x 32A (25A belastbaar) en 2 x 16A Op aanvraag

Extra faciliteiten Met huurmateriaal is uitbreiding mogelijk van meubilair, aankleding, 

geluid, licht, projectie en andere faciliteiten

Op aanvraag
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