
Vondelkerk

Item Specificaties / opmerkingen Prijs
Oppervlakte 265 m2 (zaal 200 M2)

Max aantal diner (sit down) 125

Max aantal concert 200

Max aantal personen 250

Voorzieningen en toegang minder validen Ja

Toiletten 4 dames, 2 heren, 2 urinoirs, 1 minder validen

Nevenruimte 27 m2 - geschikt voor productie-/crew-/kleedruimte

Kleedruimte Ja, in souterrain of nevenruimte

Podium 8 podiumdelen 100 x 200cm - af te rokken.

Hoogte 20 of 40 cm. Tapijttegels antraciet.

Op aanvraag

WIFI * Download 120mb/upload 12mb, versterkt signaal

* 2 x wandcontact vaste aansluiting

Op aanvraag

Krachtstroom 3 x 16A , 2 x 32A ( 1 x 32A in gebruik voor theaterlicht) Op aanvraag

Verwarming Vloerverwarming, luchtverplaatsing en radiatoren Incl huurprjis

Laden en lossen Zijkant kerk, gelijkvloers, via deur keukennis

Loper Rode lopers, 128cm breed - 1 van 6 meter + 1 van 9 meter Op aanvraag

Stoelen 150 stoelen rood gestoffeerd, zonder armleuningen, koppelbaar

6 kerkbanken (6 personen per bank). 2 knielbanken

Incl huurprijs

Tafels Trouwtafel (L310xB107xH77), 2 moderne tafels (L120xB80xH74), 

1 oud-grenen groot (L198xB81xH 77), 1 oud-grenen klein 

(L120xB84xH77), 1 mobiele bar (l255xb76xh98xb23xh124), 4 

vierkante tafels/statafels (l70xb60xh70)

Incl huurprijs

Garderobe 4 kledingrekken met hangers voor 150 jassen Incl huurprijs

Katheder 1 x Donker hout + 1 x lichthout Incl huurprijs

Sfeerlicht Dimbare uplighters aan pilaren en in hoge nissen met fresco's

Hangende bollen en blauwe hemel met dimbaar licht

Dimbare kroonluchter in de entreehal

Incl huurprijs

Kaarsen Toegestaan, met lekbak Op aanvraag

Vleugel Pleyel - 1,74m Op aanvraag

Geluidsinstallatie * Apogee Sound system: CA-4000 versterker, DLC processor

* Luidsprekers: 6x type AFI-1 150/600w cont/peak

* CD-speler: Tascam CD160.

* Mengpaneel: Yamaha MG 124C mixer (4 micr/2 audio input)

* aansluiten van een Ipad, Iphone, Ipod of laptop mogelijk

Incl huurprijs

Microfoons * zwanenhals tafel microfoon (1 x Isomax 4 condensator)

* hand-/statief snoermicrofoon (1 x Sennheiser MD431)                            

Incl huurprijs

Projectie Panasonic, DLP, Single Chip, 6500 Lumen, 1900x1200 standaard lens 

en 0.8 lens (doorzicht nis) HDMI bekabeling, VGA op aanvraag

16-9 Scherm (345 bij 203 cm) op en doorzicht

Theaterlicht * Dimmerpack 6 x 2500w

* 10 parren 500w (rondom aan pilaren)

* 6 profielen 650w aan pilaren 

Op aanvraag

Faciliteiten Nis met RVS aanrecht 240cm, met spoelbak. Aansluiting voor 

oven/steamer aanwezig.

Gasflessen en/of frituren niet toegestaan!

Warm water 20 liter boiler

Koelkast 1 Liebherr flessenkoelkast - op wielen

Koffie - / thee apparatuur 1 Bravilor horeca koffiezetapparaat + 1 waterkoker
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Vondelkerk

Krachtstroom Nis:  aansluitingen 32A of 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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