Aankleding / Meubilair

Algemeen

Museum 't Kromhout
Item

Specificaties / opmerkingen

Oppervlakte
Max aantal diner (sit down)
Max aantal concert
Max aantal personen
Voorzieningen en toegang minder validen

250 m2
175
200
242
Ja

Aantal toiletten
Kleedruimte
Nevenruimte

4 dames, 2 heren, 3 urinoirs, 1 minder validen
Nee
Museumhal (120m2) + ruimte boven entee +\- 200 m2

Podiumdelen
Tuin of buitenruimte
WIFI
Krachtstroom
Verwarming

nee
Ja, naast voorzijde museumhal, aan het water
Ja
Museumhal 1x 63A 1x 32A / Zaal 3x 32A + 1x 16A
Hangende straalkachels en infrarood verwarming plafond

Laden en lossen

Via dubbele deuren van de museumhal, gelijkvloers

Stoelen

100 antraciete stoelen zonder armleuningen, koppelbaar
4 moderne design trouwstoelen - marineblauw; 1 blauw bankje (4
personen); 4 houten klapstoeltjes
1 Trouwtafel (l250xb100xh76cm)
9 houten bruine tafels (l120xb78xh78cm)
2 rekken met hangers, capaciteit 100 jassen
Ruwhouten industrieel model (b60xd50xh120)
Tafelkatheder met logo museum (b77xd45xh32cm)

Incl huurprijs

Rondom uitgelichte Kromhout motoren
Rondom museumvitrines met verlichting
Lichtlijn met 9 industriele lampen
Toegestaan, met lekbak

incl huurprijs

* Yamaha Sound system: P2500 versterker
* Luidsprekers: 4x type NEAR A8 175w
* CD-speler: Tascam CD160
* Mengpaneel: Yamaha MG 124 mixer (6 micr/2 audio input)
* aansluiten van een Ipad, Iphone, Ipod of laptop mogelijk
* zwanenhals tafel microfoon (1 x Isomax 4 condensator)
* hand-/statief snoermicrofoon (1 x Sennheiser MD431)
* 2 dimmerpacks, 12 kringen x 2500w
* 10 parren 500w met sfeervol goudfilter
* 9 pc's 1000w

Incl huurprijs

Tafels
Garderobe
Katheder
Sfeerlicht

Geluid / licht / projectie

Geluidsinstallatie

Keuken

Kaarsen

Mogelijkheid tot koken

Microfoons
Zaal-/theaterlicht

(Warm) water
Koelkast
Koffie - / thee apparatuur
Aparte stroomvoorziening
Extra faciliteiten
Rondleiding museumgids

Prijs

Op aanvraag
Op aanvraag
incl huurprijs
Op aanvraag
Op aanvraag

Incl huurprijs
Incl huurprijs
Incl huurprijs

Op aanvraag

Incl huurprijs
Op aanvraag

Open ruimte in museumhal met aanrecht, dubbele gootsteen en
een gelakte verrijdbare werktafel. Aansluiting voor oven/steamer
aanwezig
Gasflessen en/of frituren niet toegestaan!
15 lit. boiler
1 Liebherr flessenkoelkast op wielen
1 Bravilor horeca koffiezetapparaat + 1 waterkoker
1x 16A in keuken en 2x 32A (25A belastbaar) op 10m
Op aanvraag
Met huurmateriaal is uitbreiding mogelijk van meubilair,
aankleding, geluid, licht, projectie en andere faciliteiten
Rondleiding mogelijk, o.a. met Kromhout motoren in werking

Op aanvraag
Op aanvraag

