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YDK - Events 
Sound & Light  rental 
0478/91.78.35 
ydk-events@hotmail.com 
 

 

 

YDK- Events is gespecialiseerd in verhuur van professionele klank en licht installaties tegen de 

beste prijs kwaliteit verhouding, u kan bij ons terecht voor: fuiven, discobars, optredens, 

beursstanden, lasershows, recepties, totaal spectakels, special effects, enz...   

Dus geeft u een fuif, optreden of zoekt u de perfecte omkadering voor uw stand dan bent u bij ons 

aan het juiste adres , dus aarzel niet en vraag uw vrijblijvende offerte aan via e-mail of telefonisch :  

ydk-events@hotamail.com 

0478/91.78.35 

 

Huren op langere termijn:  

1 dag = basisprijs + 2 dagen handeling  (standaardprijs) 

3 dagen = x1.5  

1 week = x2   

2 weken = x3   

3 weken = x3.5  

1 maand = x4   
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Discobarset  

Basis discobar 100 personen 

 -2x Alto ts112pro + statieven 

 -1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

 -1x t-4 bar met vier spots en controller 

-1x bewegend lichteffect  

-Hoofdtelefoon + micro 

      Afgehaald: € 100,00  
Geleverd: € 150,00   

Basis discobar <= 250personen  

-2x Alto ts115pro + statieven 

 -2x A. Audio pxw18p  subwoofer 

-1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

 -1x t-4 bar met vier spots en controller 

-1x bewegend lichteffect 

 -Hoofdtelefoon + micro   

 Afgehaald: € 130,00  

Geleverd: € 180,00 

Basis discobar >250personen 

 -2x mackie sa1232  

 -2x A. Audio pxw18p subwoofer  

 -1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

 -1x t-4 bar met vier spots en controller 

-2x bewegend lichteffect 

 -Hoofdtelefoon + micro      

Afgehaald: € 150,00 

 Geleverd: € 200,00 
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Discobar fuifset 1 

- 2x mackie sa1232 

-2x A.Audio pxw18p  subwoofer 

-1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

- 1x t-4 bar met 4 spots en controller 

-1x 4 parren voor uplighting in zaal 

-1x strobo          Afgehaald: €180,00 

-1x rookmachine 1500W          Geleverd: €230,00 

Discobar fuifset 2 

- 2x mackie sa1232 

-4x A.Audio subwoofer 

-1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

- 1x t-4 bar met 4 spots en controller 

-1x 8 parren voor uplighting in zaal 

-1x strobo 

-1x rg laser 4-voudig         Afgehaald: €220,00 

-1x rookmachine 1500W         Geleverd: €270,00 

Discobar fuifset 3 

- 2x JBL prx735 

-4x A.Audio subwoofer 

-1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

- 1x t-4 bar met 4 spots en controller 

-1x 8 parren voor uplighting in zaal 

-1x strobo 

-1x rg laser 4-voudig         Afgehaald: €215,00 

-1x rookmachine 1500W         Geleverd: €265,00 

Discobar fuifset 4 

- 4x mackie sa1232 

-8x A.Audio subwoofer 

-1x discobar jbsystems dubbele cd-speler en mengpaneel Talent 

- 1x t-4 bar met 4 spots en controller 

-1x 8 parren voor uplighting in zaal 

-1x strobo 

-1x rg laser 4-voudig 

-1x rookmachine 1500W       Afgehaald: €300,00           

            Geleverd: €350,00 
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Cd-spelers en muziekbronnen 

Pioneer cdj2000 met usb         €50,00 

Pioneer cdj2000 nexus         €65,00 

Technics sl1200 platenspeler met concorde naald        €25,00  

Synq x-trm platenspeler met concorde naald         €15,00 

Jbsystems dubbele cd-speler all in one         €15,00 

DJ MIXERS    

Pioneer djm2000           €60,00  

Pioneer djm900 nexus           €50,00  

Pioneer djm800           €35,00  

Behringer djx-750           €20,00  

Max-Gear max700         €15,50 

DJ ACCESCOIRES    

Basis hoofdtelefoon            €4,00  

Basis microfoon           €5,00    

Klankkasten (actief  powered/ passief powered) 

Alto ts112a pro active 700W          €22,00 

Alto ts115a pro active 800W         €22,50 

Alto ts115a vibe active 800W met usb en sd aansluiting     €25,00 

Mackie thump 15 1000W        €22,50  

Jbsystems psa 12 passieve luidspreker  250W      €17,50 

Jbsystems tsx 12 passieve luidspreker  250W      €17,50 

Jbsystems tsx 15 passieve luidspreker  350W      €18,90 

Mackie sa1232 1300W active         €45,00 

A-audio PXW18p 900W sub active          €27,00  

Synq RS218B          €45,00 

JBL prx735 active  1250W        €42,50  
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Kleine klanksets 

Klankset alto vibe speaker met usb aansluiting  + statief    €27,50 

Klankset alto 1 

2x ts112pro + 2x statief           €40,00 

Klankset alto 2 

 2x ts112pro + 1x A.Audio pxw 18p sub + 2x statief       €65,00 

Klankset alto 3 

 2x ts112pro + 2x A.Audio pxw 18p  + 2x polemount       €90,00 

Grote klanksets 

Klankset Mackie 1    

2x sa1232 + 2x A.Audio pxw 18p         €110,00 

Klankset Mackie 2 

2x sa1232 + 4x A.Audio pxw 18p         €150,00 

Klankset Mackie 3 

4x sa1232 + 8x A.Audio pxw 18p         €200,00 

Klankset jbl 1 

2x jbl prx735 + 4x A.Audio pxw 18p       €110.00 

Microfoons 

Draadloze microfoon jbsystems         €18,00 

Draadloze microfoon Shure pg58        €27,50 

Microfoon met kabel Behringer        €7,00 

Microfoonstatief          €4,00 

Intellegent light 

Movinghead spot 250         €28,50 

Movinghead wash 250         €28,50 

Showtec phantom spot 250          €35,00 

Showtec phantom wash 250          €35,00  

Showtec active sunstrip 750w          €18,00 
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Effect 

Rookmachine 750W          €20,00 

Rookmachine 1500W           €26,00 

Led verlichting 

Showtec ledpar 56 short         €5,00 

ADJ tripar pro           €6,50 

Conventioneel licht 

TL-armatuur enkel          €8,50 

TL-armatuur dubbel          €10,00 

Par 56 long zwart 300W        €5,00 

Par 56 long zilver 300W         €5,00 

Par 56 long zwart 500W        €5,00 

Par 56 long zilver 500W         €5,00 

Par short zwart 50W         €3,50 

luchter  als verlichting 6x 50W        €25,00 

Luchterpakket 1 

4x luchter met elk 6x 50W lamp, kan gedimd worden voor sfeerverlichting alsook aangestuurd 

worden met speciale verschillende effecten        €90,00 

EXTRAS BIJ CONVENTIONEEL LICHT    

Filterraam par56           €0,20  

Filterraam par64           €0,20 

Kleurenfilter par56           €0,80  

Kleurenfilter par64           €0,80    
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Lichtsturingen 

Showmaster 24            €18,00  

Scanmaster 192           €20,00  

Entec usb dongle  (zonder pc)        €18,00  

Chamsys pc wing + touch          €70,00 

Showtec t4 dimbar           €12,50  

Showtec t4 boosterbar           €12,50  

Showtec 4ch dimpack           €12,50  

Licht  diversen 

Spiegelbol 30cm           €3,00  

Spiegelbol 50cm           €7,50  

Spiegelbolmotor           €2,50 

 Blacklight TL- Armatuur 1.2m         €5,00 

Blacklight 400W         €12,50 

Statief met T-bar voor 4/8 lichteffecten       €10,00 

LASERS   

Groene laser 100mw           €15,00  

Groene laser 200mw           €25,00  

Groene laser 400mw           €40,00  

RGB laser          €40,00 

Quadro  beam laser         €30,00 

Lounge laser RG groot         €45,00 

Lounge laser RG klein         €30,00 

Projectie 

Canon beamer           €45,00 

Benq beamer          €50,00 

Beamerscherm op statief         €20,00 
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Beamerscherm te bevestigen aan de muur       €15,00 
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Lichtsets 

Lichtset disco 1  

-1x fourbar met 4 kleurspots -1x statief  -1x controller + kabels      €32.50 

Lichtset disco 2 

 -1x fourbar met 4 ledspots + bewegend lichteffect -1x statief  -1x controller + kabels   €35,00 

  

Lichtset disco 3 

-2x fourbar met 4 kleurspots + 2x bewegend lichteffect  -2x statief  -1x controller + kabels   

           €65,00 

Lichtset disco 4 

-2x fourbar met 4 ledspots en 4 gewone spots  -2x statief  -1x controller + kabels    €62,50 

Lichtset disco 5 

 -2x movinghead 250W -1x lichtbrug met statieven -1x fourbar met ledspots -1x controller + kabels  

           €80,00 

Trussing 

Prolyte truss lengte 2m         €8,50 

Prolyte truss lengte 3m         €12,50 

 

Prolyte truss  BOX CORNER  1 - 6-weg          €10,00  

Prolyte truss  2-weg L           €8,00  

Prolyte truss  3-weg T           €10,00  

Prolyte truss 3-weg hoek         €9.00 

forfait voor nodige trusspennen, veiligheidclips en koppelstukken    €15,00 

 

Truss vierkant (carré)         vanaf:  €90,00 

Truss-bar (toog)  Om dranken aan te verdelen    vanaf:  €80,00 

Truss accesoires 

Prolyte truss baseplate klein          €3,00  

Prolyte truss baseplate groot (hout)        €6,00 
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Rigging & lifting 

Perel  handtakel 1ton           €20,00 

Sling 1ton 3m            €1,00  

Sling 2ton 3m            €2,00  

Steel 3ton 3m            €5,00  

Chackles             €0,50 

Wind-up statief duratruss        €17,50 

Wind-up statief VBM         €23,50 

Doeken en confectie 

Backdrop 3x6m zwart           €20,00  

Backdrop 4x6m zwart           €30,00  

Backdrop 5x6m zwart           €30,00 

Rekker zwart voor bevestigen doeken         €0,10 

Rekker wit voor bevestigen doeken         €0,10    
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Stroomvoorziening (prijs /lm) 

Stroomkabel lopende meter 3G2.5mm        €0,10 

Shuko stekker 1.5m           €0,10  

Verdeelstekker 4 1.5m          €0,10  

Powercon 1.5m           €0,15  

CEE 32a lopende meter           €1,00  

CEE 63a lopende meter           €2,00  

Psa 3212 32a naar 13x 16a          €30,00  

Psa 631 63a naar 4x 32a          €30,00  

Psa 322380 32a naar 6x 16a 230v of 380v        €30,00  

Verloopstukken            €5,00 

WERFPADDENSTOEL VOOR STROOMVERDELING 32A      €28,50 

Werfpaddenstoel voor stroomverdeling 64A      €34,50 

Signaalkabel 

Xlr 0.5m            €0,05 l/m  

Xrl 1.0m            €0,05 l/m  

Xlr 3.0m            €0,05 l/m  

Xlr 5.0m            €0,05 l/m  

Xlr 10m            €0,05 l/m  

Xlr 15m            €0,05 l/m  

Xlr 20m            €0,05 l/m  

Xlr male – jack            €0,25  

Xlr female – jack           €0,25  

Xlr male – cinch           €0,25  

Xlr female – cinch           €0,25  

Jack – cinch            €0,25  

Mini jack – cinch           €0,25  
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Overige kabels 

Vga kabel l/m            €0,50  

Dvi kabel l/m            €0,20  

Speakon 2p            €0,25     

Podiumelement  

Podium element 2x1m          €15,00 

Grote podiums: prijs op aanvraag. 

Werkuren en transport 

Prijs op aanvraag. 
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OVEREENKOMST MET YDK-Events   

Bij het huren van het materiaal gaat u met onze voorwaarden akkoord en zal u later (indien er 

problemen ontstaan) niet in betwisting gaan over onze voorwaarden. Onze materialen worden 

steeds in perfecte en onberispelijke staat afgeleverd, deze worden in dezelfde staat terug verwacht.  

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN  
Al onze verhuringen, verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Anders 

luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard. 

- Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te zijn met onderstaande voorwaarden. (elke bevestiging is 

rechtsgeldig) - Prijsoffertes zijn vrijblijvend, wij kunnen een voorschot vragen indien nodig. - Bij het huren van 

lichtmateriaal is altijd een technieker mee. 

 - Grote installaties worden steeds door ons geleverd en aangesloten.  

- Het materiaal mag enkel afgehaald worden met; personenwagens, bestelwagens of gesloten vrachtwagens. 

Aanhangwagens  worden geweigerd. 

 - Bij het huren van geluidsmateriaal wordt dit aangesloten door één van onze vakbekwame techniekers.  

- Wanneer een contract wordt opgesteld en wegens omstandigheden wordt opgezegd wordt er geen 

vergoeding aangerekend mits een goede reden en 7 dagen op voorhand, zoniet wordt er 25% 

schadevergoeding aangerekend van het totale bedrag met een minimum van € 25.- 

 - Betalen gebeurt contant bij het afhalen van het materiaal of bij het leveren.  

- Voor de huur van lichtmateriaal en dj-gear zal bovenop de huurprijs een forfaitair bedrag van € 100.- 

aangerekend worden als waarborg.  

-Voor doorleveringen betaalt u 50% van het huurgeld (bvb 50 euro aan huurgeld is 25 euro waarborg te 

betalen). 

 - De waarborg wordt samen met het huurbedrag betaald, na het plaatsen of het afhalen van de gehuurde 

goederen.  

- YDK-Events behoudt zich het recht de gehuurde goederen terug mee te nemen indien niet of niet volledig kan 

betaald worden. 

 - De waarborg wordt bij het terugbrengen / afhalen van de goederen terugbetaald na het testen van het 

materiaal. 

 - Indien er schade is zal de huurder zijn waarborg kwijt zijn en bijkomende kosten betalen.  

- YDK-Events en zijn vertegenwoordigers of crewleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke ongevallen en/of diefstal.  

- Bij niet betaling van het contract bij afhaling / levering komt een inning volgens de wettelijk geldende regeling 

- Bij niet naleven van de retour periode zal per bijkomende dag een schadevergoeding van 30% van het 

huurbedrag aangerekend worden.  

- Indien wij meerdere malen een factuur moeten sturen zal per bijkomende factuur een administratie kost van 

€ 7,5.- aangerekend worden.  

- Licht of geluidsmateriaal mag niet gebruikt worden zonder dat YDK-Events op de hoogte ervan is, per dergelijk 

fraudegeval zullen wij sancties ondernemen, in het ergste geval het weghalen van de gehuurde goederen 

zonder teruggave van borg en huurgelden.  

- Tijdens de huurtermijn blijft de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de volle 

verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen ( brand, diefstal, beschadiging,ongeval,...). De 

daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installaties zijn ten laste van de huurder en betaalbaar aan 

de verhuurder, een goede verzekering is hierbij een aanrader.  

- Personen tewerkgesteld door YDK-Events moeten voorzien worden van min. 1 gratis drankje per uur op uw 

evenement en dienen toegang tot elke ruimte te krijgen welke nodig geacht wordt door deze persoon in geval 

van nood.  
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- Het is ten strengste verboden drank op de gehuurde toestellen te plaatsen, per inbreuk wordt een 

schadevergoeding van € 125,- aangerekend. 

 - Het is ten strengste verboden binnen een omgeving van 1 meter rond de gehuurde goederen/installatie 

dranken te bedienen, plaatsen,… hier zal per inbreuk een schadevergoeding geëist worden van € 250,- 

 - In geval van overmacht, Geen transportmiddel om de goederen op een verzekerde manier te kunnen leveren 

of indien wij niet kunnen leveren, kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, 

noch kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het eisen van een schadevergoeding, wij proberen 

altijd voor een oplossing te zorgen.  

- Onze kabels zijn zichtbaar en onzichtbaar gemerkt tegen diefstal, in geval van diefstal van kabels die 

eigendom zijn van YDK-Events zal de huurder instaan voor de kostprijs van een vervangend onderdeel.  

-Alle facturen zijn betaalbaar cash bij levering of ophaling uitzonderlijk kan dit gebeuren via overschrijving mits 

overeenkomst  

- Het gebruiken van de bijgeleverde safety kabels is verplicht bij elk gebruik, zoniet kan uw waarborg 

ingehouden worden. 

 - Lampbreuken opgelopen tijdens het transport/evenement door de huurder zijn ten koste van de huurder. 

 - YDK-Events kan niet garant staan voor het al dan niet slagen van uw evenement.   

-Bij het maken van een prijsopgave wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van het materiaal. 
Dit gebeurt pas wanneer U een optie neemt. Opties zijn ten langste 1 maand geldig. 
-Wanneer een optie na verloop van deze periode niet bevestigd wordt, vervalt deze. 
Eveneens vervalt een optie wanneer ze niet bevestigd wordt ten laatste 1 maand voor datum. 
-Bij verhuur wordt een datum van terugbrengen overeengekomen. 1 transportdag voor gebruik en 1 
transportdag na gebruik kunnen worden toegestaan. 
-Wanneer de verhuurde goederen door de huurder niet op het voorziene tijdstip aan de verhuurder worden 
terugbezorgd is een vergoeding verschuldigd van min. 25% en max. 50% van de dagprijs voor de eerste week 
en de dagprijs per bijkomende week. 
-Wanneer de goederen buiten gebruik blijken door beschadigingen toegebracht in de loop van de verhuring is 
eveneens voormelde vergoeding ten laste van de huurder. 
-YDK-Events kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor klachten door derden zoals elektriciteits-pannes, 
geluidsoverlast en dergelijke meer… 
-YDK-Events kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich voordoen door het 
gebruik van de verhuurde apparatuur of voor de schade die zou zijn ontstaan bij het gebruik van de 
apparatuur. 
-Bij verhuur is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van het materiaal.  
-De huurder zorgt ervoor dat het materiaal voldoende afgeschermd is van de aanwezigen. De huurder gaat 
akkoord alle kosten te betalen in geval van schade aangebracht door derden. De verhuurder gaat er van uit dat 
de huurder met kennis van zake apparatuur huurt en perfect weet hoe deze functionneert. 
-Indien de huurder namens een rechtspersoon of een vereniging een huurovereenkomst afsluit is deze zelf 
aansprakelijk voor de overeenkomst en voor eventuele schades of diefstallen. 
-Nieuwe klanten betalen de eerste huur steeds contant bij het afhalen of leveren van de goederen. 
-YDK-Events behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen zonder enige bekendmaking hiervan. 

 
Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten © alle rechten voorbehouden. Deze 
voorwaarden kunnen gewijzigd worden zonder enige vorm van kennisgeving 
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AFHALEN & TERUGBRENGEN  

- De goederen worden afgehaald bij YDK-Events het adres, datum en tijdstip worden vermeld bij het 

contact.  

- Betalen gebeurt bij het afhalen van de goederen, houdt rekening met de waarborggelden.  

- De goederen worden altijd de eerstkomende dag na de huurperiode teruggebracht.  

- Bij de eerste aanmelding voor het afhalen van goederen dient u in het bezit te zijn van uw 

identiteitskaart.   

LEVERING & VERVOERSKOSTEN  

- Wij kunnen ook de goederen leveren mits een - op voorhand berekende - vergoeding. 

 - Onze opgegeven levertijden zijn indicatief en niet bindend, wij proberen deze zo goed mogelijk na 

te leven. 

 - Kostprijs voor levering steeds op aanvraag. 

WAARBORG  

- Waarborg wordt altijd terugbetaald nadat er een controle werd uitgevoerd. 

 - Indien het materiaal defect is zal de huurder zijn waarborg niet terugbetaald krijgen, tevens zal hij 

instaan voor de reparatieprijs van het materiaal. 

 - Bij het huren van de statieven wordt geen waarborg aangerekend, indien er schade is geldt wel de 

regel ‘potje breken is potje betalen’  

Eventuele klachten dienen schriftelijk binnen acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden 
met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zullen stellen volledig kennis te 
nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard. Indien wij uw klacht voor gegrond 
aanvaarden gaan wij onmiddellijk over tot het zoeken naar een oplossing. 

 


