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Verhuurlijst 2015 



	  Inleiding      Verhuuroverzicht     Concepten     Overige       Contact 

Even voorstellen; 

.	  

MediaCows is een allround audiovisueel bedrijf, met een accent op videofaciliteiten. Wij 

zijn gespecialiseerd in digitale communicatie op grote events. Daar verzorgen wij het hele 

digitale communicatietraject; van het leveren van ledschermen tot de opmaak van 

presentaties en van crowd-management tot social media acties.  

 

Alle faciliteiten en diensten hebben we in eigen beheer waardoor we alle mogelijkheden 

kennen en optimaal benutten, snel kunnen schakelen en voor onze klanten van grote 

toegevoegde waarde kunnen zijn omdat zij voor alle digitale communicatie vraagstukken 

bij ons terecht kunnen. En dat komt het eindresultaat altijd ten goede! 

 

Wilt u een permanente installatie voor een vergaderruimte, conferentiecentrum, horeca 

gelegenheid, school, etc.? Ook voor verkoop van AV apparatuur kunt u bij ons terecht! 

 

Onze dienstverlening en expertise gaat dus veel verder dan het leveren van AV-

apparatuur. Daarom zijn de genoemde referenties nog altijd klant van ons!  Onze 

knowhow zetten wij graag voor u in om uw (corporate) event een groot succes te maken! 
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Indicator Groningen Concert Bläck Föös met Barghse Jonges met 6mm ledwall en 5 cameraregistratie 



	  Inleiding      Verhuuroverzicht     Concepten     Overige       Contact 

    Inhoud 
 
     
    01. Ledwalls 
 
    02. Ledspecials 
 
    03. Projectoren 
 
    04. Projectieschermen 
 
    05. Monitoren 
 
    06. OBV / Regiewagen 
 
    07. Case Nationale Sinterklaas Intocht 
 
    08. Video converters 
 
    09. Video distributie 
 
    10. Switchers / Portable regiesets 
 
    11. Case VKV City Racing 
 
    12. Recorders / Players 
 
    13. Camera’s 
 
    14. Bekabeling & Stroomdistributie 
 
    15. Rigging & Trussing 
 
    16. Concepten Crowd Control 
 
    17. Concepten Mappingwall 
 
    18. Concepten Dakota 
   
    19. Concepten Social Media Regie 
 
    20. Personeel en transport 
 
    21. Overige 
 
    22. Contact 
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Megabase Festival Zwolle 
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   Ledwalls 
 
   Ledpanels CLF – ESD     6,7mm Rock.  Outdoor/indoor 5500 nits  prijs per m2  �€ 165,-- 
 
   Ledpanels Leyard    8mm virtueel/16mm reëel 2,50 x 2,00 m  prijs   �€ 950,-- 
 
   Ledpanels Lighthouse   16mm R16. Outd/Ind 5500 nits.   prijs per m2  �€ 125,-- 
 
   Ledpanels Lighthouse   19mm R19. Outd/Ind 5500 nits.   prijs per m2  �€   75,-- 
 
   Novastar led controller   HDMI/DVI in        �€   50,-- 
 
   Lighthouse led controller   LIP KX / LIP DX / LIP SX  DVI / VGA in     �€   50,-- 
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Mainstage Dauwpop 2014 met 6mm ledwall 
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	  	  	  	  Led specials 
 
   Ledtrailer R16    16mm Lighthouse van 4,03 x 3,04 meter    �€ 1.250,-- 
 
   Ledtrailer R6    6mm CLF-ESD scherm van 3,84 x 2,56 meter   �€ 1.750,-- 
 
   Ledpaal / crowd control pole  6mm CLF-ESD scherm van 2,56 x 1,92 meter   �€    800,-- 
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Ledpaal     Ledtrailer met 16mm scherm    Ledtrailer op circuit van Zandvoort 
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   Projectoren    
 
   Barco CLM R10+   10.000 ansilumen projector. HD-input board  max. res. 1440 x 1080   �€ 650,-- 
 
   Sanyo XM100l  5000 ansilumen projector. HDMI/VGA/COMP/  max. res. 1024 x 768   �€ 180,-- 
 
   Sanyo PLC-XU48  3200 ansilumen projector. Comp/VGA/DVI/  max. res. 1024 x 768   �€   75,-- 
 
   Epson   1100 ansilumen projector. Comp/VGA   max. Res. 1024 x 768   �€   30,-- 
 
   Barco CLD   1.2 – 1.5 lens          �€ 150,-- 
 
   Sanyo LNS-S20  Standaard lens 1.7 – 2.9        �€    40,-- 
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Publieksshot tijdens Huntenpop Festival 
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    Projectieschermen   
 
    Projectiescherm 3x2  Stumpfl frame    3,00 x 2,00 meter     �€   40,-- 

    Stumpfl opzichtscherm  3,00 x 2,00 meter    �€   20,-- 
    Stumpfl doorzichtscherm  3,00 x 2,00 meter    �€   40,-- 
    Projecta opzichtscherm  2,75 x 2,00 meter    �€   30,--  
  

    Projectiescherm 4x3  Stumpfl frame    4,00 x 3,00 meter    �€   55,-- 
    Stumpfl opzichtscherm  4,00 x 3,00 meter    �€   25,-- 
    Stumpfl doorzichtscherm  4,00 x 3,00 meter    �€   45,-- 

      
 
   Andere formaten op aanvraag. 
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Projectieschermen tijdens Stadsfeest Doetinchem 
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    Monitoren    
 
    22” Monitor      Diverse merken: VGA, HDMI        �€   50,-- 
 
    42” Plasma monitor   Diverse merken: VGA, HDMI, USB, Composite     �€   90,-- 
 
    46” Led monitor   Diverse merken: VGA, HDMI, USB, Composite     �€ 105,-- 
 
    50” LCD monitor   Diverse merken: VGA, HDMI, USB, Composite     �€ 120,-- 
 
    55” Led monitor   Diverse merken: VGA, HDMI, USB, Composite     �€ 200,-- 
  
    Statief t.b.v. Monitor  Incl. bracket welke ook in een truss systeem gemonteerd kan worden �€   30,-- 
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Videofaciliteiten tijdens corporate event van E-On 
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	  	  	  OBV 2  regiewagen met 16 Full HD camera inputs.         

  - 1 regieruimte met 10 Full HD of 4K inputs. 
  - 1 regieruimte met 6 Full HD inputs incl. audiovoorzieningen. 

  - 1 regieruimte voor social media regie, editing en livestream. 
   
  Voordelen OBV2 

  - 2 aparte events/podia vanuit 1 ruimte te regisseren. 
  - Monitoren en onderhouden van al je social media kanalen tijdens je event. 

  - Voorzien van internet via satelliet. Mogelijkheid om direct content te uploaden/downloaden. 
  - Voorzien van glasvezel verbindingen, dus grote afstanden (tot 30km) mogelijk.  
   

  Dagprijs incl. technicus excl. 0,55 cent per kilometer      �€  950,-- 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs 

Regieruimte 2. 6 Full HD Camera inputs Social Media regie en editing 



	  Case:	  Na)onale	  Sinterklaas	  Intocht	  Groningen	  2013	  

 
 Tijdens de Nationale Sinterklaas Intocht te Groningen was MediaCows verantwoordelijk voor:  
1.  Alle ledwalls in de stad.  
2.  De cameraregistratie in de haven en Grote Markt welke apart van de NTR geschakeld moest kunnen 

worden.  
3.  Adviseren en realiseren van informatie voorziening richting de bezoekers. 

4.  Adviseren en realiseren van crowd management toepassingen via de ledwalls. 
5.  Exploitatie van de ledwalls d.m.v. verkoop van commercials. 

 
Realisatie: 
-   Via een tickertape onder in het scherm werden bezoekers geïnformeerd. 

-  Aparte cameraregistratie in de Haven en Grote Markt zodat het uitgezonden beeld van de NTR niet 
interfereert met het beeld op de ledwalls.  

-  Crowd Control programma en mededelingen lagen klaar bij Politie en Gemeente. Zij instrueerde    
    een technicus van MediaCows welke daarna zorgde voor de juiste content op het juiste scherm. 

-   Exploitatie werd verzorgt door het salesteam van MediaCows. 
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2 ledwalls van 6x4 meter op een ponton in de Haven Aankomst Sinterklaas op Grote Markt Camera operator 

Nationale Sinterklaas Intocht Groningen 2013 
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   Converters 
 
    BMD     Analoog video/audio  naar  HD-SDI / SD-SDI    �€ 25,-- 
    BMD    HDMI    naar  HD-SDI  / SD-SDI    �€ 25,-- 

    BMD    HD-SDI  / SD-SDI  naar  HDMI      �€ 25,-- 
    König    HDMI    naar  VGA      �€   5,-- 

    König    HDMI    naar  4x HDMI     �€ 15,-- 
    Kramer VP-200   VGA    naar  2x VGA     �€ 15,-- 
    Kramer VP-413   Video (CV/S-Video)  naar  VGA      �€ 12,50 

    Kramer VP-501   VGA    naar  Video (CV/S-Video)    �€ 12,50 
    Matrox DualHead2GO  Splits 1 VGA beeld  naar  2 VGA outputs     �€ 15,-- 

    Decimator MD-DUCC  Multi Definition Down/Up/Cross Converter     �€ 75,-- 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs Draadloze videoverbindingen tijdens City Racing Rotterdam 
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   Signaal Distributie 
 
     
    BMD Atem Studio converter 4x SD/HD-SDI converter => fiber incl. tally & intercom   �€ 100,-- 
    BMD Comact video hub  40x40 Matrix SD/HD-SDI       �€ 100,--  
    BMD  Camera converter  SD/HD-SDI of HDMI transporteren over glasvezel    �€   45,-- 
     Summercable   4 polige Multicore glasvezelkabel op haspel van 300 meter   �€   75,-- 
     
    Magenta Multiview AK500  Transmitter  VGA of Analoog video transporteren over UTP   �€   12,50 

    Magenta Multiview 500A  Receiver  VGA of Analoog video transporteren over UTP   �€   12,50 
 UTP    100 meter CAT5 / UTP kabel op haspel     �€   10,-- 

 
    Kramer VP-2L   UXGA Line Amplifier / VGA Versterker      �€   12,50 
    Kramer VM-YC   Analoog video (CV/S-Video) 1 naar 10 splitter incl. audio   �€   20,-- 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs Projectie en monitoren tijdens corporate event Printing Partners 
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   Presentatie switchers / Portable regiesets 
 
    Kramer VP-728   Inputs  : 4x Analoog video, 2x UXGA, 2x HDMI. Incl. audio 

       Outputs: 1x HDMI, 1x UXGA, Stereo audio via Tulp en S/pdif   �€   75,-- 
    Kramer VP-23DS   Inputs  : 2x CV + RCA, 2x S-Video + RCA, 4x VGA + mini jack. 

    Outputs: CV + RCA, S-Video, VGA, Scaler out VGA, Stereo audio RCA  �€   40,-- 
    Kramer VP-4x4   VGA Matrix Switch 4x VGA in & 4x VGA out     �€   30,-- 
    Kramer VP-8x8   VGA Matrix Switch 8x VGA in & 8x VGA out     �€   40,-- 

    Datavideo SE 500   Analoge videomixer: 4x CV inputs incl. Afkijkmonitoren   �€   75,-- 
    BMD  Television Studio  4x HDMI en 4x SD/HD-SDI inputs incl. Multiview. In regiecase   �€ 175,-- 

    BMD Atem 1M/E   4x HDMI, 1x RGB/CV, 4x SD/HD-SDI. Outputs: 3x AUX, SDI, HDMI  �€ 150,-- 
    BMD Atem 1M/E 4K   4K Production Switcher met o.a. 10x 4K/HD/SD-SDI inputs   �€ 180,--     
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs 

Opening ‘Beleef de Deltaroute’ i.o.v. Rijkswaterstaat 
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   Recorders / Players 
 
    BMD   Decklink Pro incl. PC. 2x SDI in en 2x SDI out PC kaart     �€   85,-- 
    BMD   H264 Encoder          �€   45,-- 

    BMD   Hyperdeck Shuttle portable recorder incl. SSD Schijf     �€   85,-- 
    BMD   Hyperdeck Studio Pro 4K/HD recorder incl. 2x SSD Schijf    �€ 220,-- 

    Panasonic   HD Recorder CV en S-Video        �€   50,-- 
    Datavideo   DN-500  DV-HDV recorder analoog video      �€ 100,-- 
 

    DVD-players   Diverse merken         �€   10,-- 
    Western   Digital HD Mediaplayer         �€   15,-- 

    Brightsign   Mediaplayer          �€   50,-- 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs Bospop Festival. Al jarenlang trouwe klant van MediaCows! 



	  Case:	  VKV	  City	  Racing	  2014	  

 
 Tijdens de VKV City Racing Rotterdam was MediaCows verantwoordelijk voor:  
1.  Alle 11 ledwalls in de stad en 20 flatscreens in de VIP area’s. 
2.  De 6 cameraregistratie. Waarvan 4 draadloos en 2 via glasvezel. 
3.  Distributie van de beelden naar BBC, NOS, CNN, SBS6 en overige mediapartners. 

4.  Adviseren en realiseren van crowd management toepassingen via de ledwalls. 
5.  Exploitatie van de ledwalls d.m.v. verkoop van commercials. 

 
Realisatie: 
-  Alle ledwalls en flatscreens werden via een DVBT systeem draadloos aangestuurd. 

-  Vanuit onze OBV2 in het Media compound werden alle camera’s en schermen aangestuurd. 
-  Crew:  Load in  10 man crew 

  Showdag  6 camera operators, 1 regisseur, 1 sound engineer, 3 verbindingen, 1 
    Crewchief, 2 ledtechnici, 1 runner. 
  Load out  8 man crew 

Innova)eweg	  13a	  
7007	  CD	  Doe)nchem	  

info@mediacows.nl	   0314-‐683725	  

Camera crane tijdens VKV City Racing Rotterdam 

1 ledtrailer op Willemsbrug Ledtrailer op Coolsingel Cameraregistratie in OBV2 
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   Camera’s en communicatie 
 
    Sony   EVI-D70p PTZ camera         �€   70,-- 

    Sony   EVI-HD1 PTZ HD camera        �€ 100,-- 
    Sony   RM-BR300 Remote Control Unit       �€   50,-- 

    Sony   XD-Cam          �€ 175,-- 
    Camera statieven  Diversen op voorraad         p.o.a. 
     

    ASL intercom  ASL/Clearcom CS-222 Basisstation       �€    15,-- 
    ASL headset   DT-108 en DT-109         �€      7,50 

    ASL beltpack  IS111 Beltpack          �€      7,50 
    Kenwood   Protofoon Protalk TK-3201 incl. oortje of spreeksleutel    �€      7,50 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs Bospop Festival. Al jarenlang trouwe klant van MediaCows! Grootste mobiele scherm van Europa tijdens Mazda-MX5 treffen i.o.v. collegaverhuurder 



	  Inleiding	  	  	  	  	  	  Verhuuroverzicht	  	  	  	  	  Concepten	  	  	  	  	  Overige	  	  	  	  	  	  	  Contact	  

   Bekabeling 
 
    BNC F – F  1,0 meter   �€ 0,50    HDMI kabel  1,5 meter  �€ 1,50 
    BNC F – F  1,5 meter   �€ 0,75    HDMI kabel  3,0 meter  �€ 1,50 
    BNC F – F  2,5 meter   �€ 1,00    HDMI kabel  10 meter  �€ 2,50 
    BNC F – F  20 meter   �€ 2,75    HDMI kabel  15 meter  �€ 3,00 
    BNC F – F  30 meter   �€ 3,25    HDMI kabel  20 meter  �€ 3,50 
    BNC F – F  50 meter   �€ 7,50    Apple Display Port -> HDMI  �€ 3,75 
    BNC F – F  Combikabel 30 m  �€ 7,00    Apple Display Port -> VGA  �€ 3,75 
    VGA M – M  1,5 meter   �€ 3,50    HDMI  naar  DVI-M   �€ 1,00 
    VGA M – M  2,5 meter   �€ 3,75    HDMI  naar  Mini HDMI  �€ 2,00 
    VGA M – M  5,0 meter   �€ 5,00 
    VGA M – M  10 meter   �€ 5,00    4-polige fiber 300 meter  �€ 75,00 
    VGA M – M  20 meter   �€ 6,00    HD-SDI Multihaspel 80 meter  �€ 75,00 
    VGA M – M  30 meter   �€ 6,50 
 
    Uiteraard hebben wij diverse overige verlopen zowel audio als video, koppelbussen en pluggen op voorraad. 
 
    Stroomdistributie 
 
    Showtec PS-3202   32A 5polig CEE – 6x shuko – 5P F    �€ 10,00 
    Showtec PSA-321   32A 5polig CEE – 6x shuko en 32A doorlus   �€   9,50 
    Showtec PSA-631   63A 5polig CEE – 4x 32A output    �€ 20,00 
    CE-5 16A    10 meter       �€   3,00 
    CE-5 16A    25 meter       �€   5,00 
    CE-5 32A    10 meter       �€   4,00 
    CE-5 32A    25 meter       �€   7,50 
    CE-5 16A    -> CE-5 32A Verloop      �€   5,00 
    CE-5 32A    -> CE-5 63A Verloop      �€   5,00 
    CE-5 63A    -> 2x CE-5 32A Verloop     �€   5,00 
   
    Uiteraard hebben wij diverse shukoblokken, verlengkabels en overige stroomvoorzieningen op voorraad. 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs Bospop Festival. Al jarenlang trouwe klant van MediaCows!  Het Rode Kruis Gala i.o.v. collegaverhuurder 
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   Rigging 
 
    Rema QM22    Handtakel 1 ton      �€   12,50 

    Breamark    Handtakel 1 ton      �€   12,50 
    Prolyft    Electrotakel 2 ton 25 meter     �€ 125,00 

    Kettingzak    t.b.v. 1 ton handtakel      �€     5,00 
 
    H-Balk klem    3 ton        �€     7,50 

    H-Balk klem    2 ton        �€     5,00 
    Tentclamp    150 kg        �€     4,50   

 
    Softsteel black   2 ton – 1,0 meter      �€     1,00 
    Softsteel black   2 ton – 1,6 meter      �€     1,15 

    Softsteel black   2 ton – 2,0 meter      �€     2,30 
    Steel    1 ton – 0,8 meter      �€     0,50 
    Steel    1 ton – 1,5 meter      �€     0,75 

     
    Uiteraard hebben wij ook overige aanslagmaterialen op voorraad. 

 
    Trussing 
 
    Milos FQ30    2,0 meter vierkant trussdeel     �€    10,00 
    Milos FQ30    3,0 meter vierkant trussdeel     �€    15,00 

    Microtruss    0,5 meter driehoek trussdeel     �€      5,00 
    Microtruss    1,0 meter driehoek trussdeel     �€      4,00 
    Microtruss    2,0 meter driehoek trussdeel     �€      6,00 

    Baseplate    Voor zowel driehoektruss als vierkant truss   �€    10,00     
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Doorkomst Tour de France te Goes 
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    Crowd Control / Crowd Management 

 

    MediaCows is gespecialiseerd in crowd-control faciliteiten voor events. Samen met TNO, de Politie Academie en 
diverse andere Europese ondernemingen zijn wij betrokken bij een onderzoekstraject gesteund door de 
Europese Unie. Onze expertise op o.a. de Zwarte Cross, de Nationale Sinterklaas Intocht, Rotterdam Unlimited 
en onze crowd control faciliteiten, was voor TNO aanleiding om ons te betrekken bij dit internationale 

onderzoekstraject. 

 

Vanuit onze OBV of mobiele regieset kunnen alle ledwalls individueel worden aangestuurd en realtime van 
content worden voorzien. Hierdoor kunnen we bezoekersstromen coördineren en bezoekers realtime 
informeren. 
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Regieruimte 1. 10 Full HD Camera inputs Bospop Festival. Al jarenlang trouwe klant van MediaCows! Crowd control scherm tijdens Zwarte Cross Festival 

   



	  Inleiding	  	  	  	  	  	  Verhuuroverzicht	  	  	  	  	  Concepten	  	  	  	  	  Overige	  	  	  	  	  	  	  Contact	  

     Mappingwall 

 

     In samenwerking met GP Visuals hebben wij de Mappingwall ontwikkeld. De Mappingwall is een scherm van  

  8,00 x 3,50 meter welke bestaat uit blokken van verschillende afmetingen. Elk blok is als het ware een 

televisiescherm. De VJ’s van GP Visuals verzorgen de custom made visuals op de Mappingwall. Achter een 

aantal blokken zijn lichteffecten gemaakt, waardoor de diepte extra benadrukt wordt. Het concept wordt in zijn 

geheel aangeboden. Dus incl. montage, rigging, projector, transport, VJ en lichtoperator. 

 

     Prijs           vanaf �€ 3.000,-- (excl. btw) 
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    Dakota 
 

   De Dakota is een concept welke wij samen met één van onze opdrachtgevers (De Stoppelhaene) en zakelijke 
relatie Interstage hebben ontwikkeld. De DJ staat in de cockpit van de Dakota, terwijl de dansende 
stewardessen op de vleugels uw bezoekers vermaken. Tevens worden er diverse attributen meegeleverd voor 

de aankleding van de rest van de ruimte. Detail: de Dakota is een 1 op 1 replica. 
 
 

 
     Prijs                       �€  op aanvraag 
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     Social Media Regie 
 

 Social Media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Tijdens (corporate) events zorgt social media 
ook voor interactie met de bezoekers maar kan social media je evenement maken of breken. Daarom is het 
zaak je social media activiteiten goed te managen. Dat kan met onze social media regiewagen! Hiermee 

managen wij al uw social media kanalen. 

 Wij zorgen voor: een internet livestream, een twitterfeed, uploaden we foto’s op Instagram, reageren op 
statusupdates op Facebook maar kunnen wij ook realtime video opnames editen en bijv. uploaden naar 
YouTube. Heeft u geen internetverbinding op locatie? Via onze satellietverbinding zetten wij moeiteloos een 

eigen internetverbinding op! 
 
   Prijs (incl. technicus excl. brandstof)             �€ 950,-- 
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  Personeel en transport 
 
  Personeel 

  Senior AV Technicus   max. 10 uur per dag       �€ 350,-- 
  AV Technicus    max. 10 uur per dag       �€ 250,-- 

  Geluidstechnicus   max. 10 uur per dag       �€ 250,-- 
  Stagehand    max. 10 uur per dag       �€ 200,-- 
  Camera operator   max. 10 uur per dag       �€ 300,-- 

  Regisseur    max. 10 uur per dag       �€ 400,-- 
  Editor    max. 10 uur per dag       �€ 300,-- 

 
  Transport 
  DAF CF  Bakwagen  prijs per km �€ 0,55   dagprijs    �€ 200,-- 

  Fiat Ducato  H2L2   prijs per km �€ 0,35   dagprijs    �€   75,-- 
  Peugeot  Partner  prijs per km �€ 0,35   dagprijs    �€   50,-- 
  Mercedes  OBV   prijs per km �€ 0,55   

  Personenwagen   prijs per km �€ 0,25   
 

  Prijzen zijn gebaseerd op transport binnen Nederland en gelden vanaf Doetinchem.    
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    Overige 
 
    Storingsdienst 
    MediaCows heeft een 24/7 uurs storingsdienst. Te bereiken via 0314-683725. 

 

  Verhuurvoorwaarden 

    Onze verhuurvoorwaarden en algemene voorwaarden kunt u vinden op onze site www.mediacows.nl 

    of worden op verzoek kosteloos toegezonden. 

 

    Alle genoemde prijzen in deze verhuurlijst zijn excl. 21% btw. 
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  Contact 
 
  Bezoekadres     : Innovatieweg 13a 

     : 7007 CD Doetinchem 

 
  Telefoon  verhuur   : 0314-683725 

  advertenties   : 0314-683682 
 
  Email   verhuur   : info@mediacows.nl 

  advertenties   : sales@mediacows.nl 
   administratie   : administratie@mediacows.nl 

 
   Internet     : www.mediacows.nl 
 

   IBAN      : NL55RABO0138465983   BIC  : RABONL2U 
   KVK      : 09.15.19.32 
   BTW nummer    : 81.44.39.007 B.01 
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Flatscreens in VIP ruimte APD 


