
Groene tarievenlijst * KAREL  + 
productiematerialen

prijs per aantallen beschikbaar opmerkingen

* Bij combinaties en langere periodes zijn 
mogelijkheden voor korting

KAREL als stroomvoorziening € 300,00 per dag (8 uur) inclusief 2 x 1/2 uur 
transport vanaf A*d Oost. Per dagdeel 
€200,-, extra dag aansluitend €200,-

1 40 kWh, omvormer van 10kWh naar 220V,  
genoeg voor 7 uur continu 5kWh en 2x 1 uur rijden, inclusief basis 
uitrusting (kabels in en rond KAREL, 1 biertafelset, vuilnisbakken) 
en instructies voor gebruik (1/2 uur)

KAROLIEN als stroomvoorziening € 250,00 per dag (8 uur) inclusief 2 x 1/2 uur 
transport vanaf A*d Oost. Per dagdeel 
€150,-, extra dag aansluitend €175,-

vanaf  half april 2019 
beschikbaar

40 kWh, omvormer van 15kWh naar 220V,  
genoeg voor 7 uur continu 5kWh en 2x 1 uur rijden, inclusief basis 
uitrusting (kabels in en rond KAREL, 1 biertafelset, vuilnisbakken) 
en instructies voor gebruik (1/2 uur)

Transport binnen/rond Amsterdam € 20,00 per extra 1/2 uur
Transport buiten Amsterdam in overleg buiten Amsterdam vervoer met dieselbus-oplegger
Banner op dakimperiaal KAREL 428x34cm € 75,00 per 2 stuks 2 zelf ontwerp aanleveren 
Banner op dakimperiaal KAREL 190x34cm € 35,00 per stuk 1 zelf ontwerp aanleveren 
Bestickering ramen op aanvraag

Techniek geluid, 2 sets beschikbaar, te 
combineren tot 1 grote set

€ 250,00 per set exclusief personele inzet

speakers actief RCF 850 W 2x 2
speakers actief Devine 150 W 2x 2
monitor 150 W 1x 1
mixer Behringer analoog 8 kanalen 1
mixer Yamaha digitaal 12 kanalen 1
4 Sennheiser zangmics kabel 4
2 mics headsets € 35,00 meerkosten 2
1 mic handheld AudioTechnica € 35,00 meerkosten 1
statieven speakers 4 4
mic statieven 4 4
bekabeling divers (xlr, jack, tulp)

Techniek licht € 250,00 exclusief personele inzet
4 x led spectral, kleur, spatwaterdicht 4 lampen ook apart te huur
1x balk 4 parren led kleur 1
5x led par kleur 2
4x led fresnel wit 4
10x led buitenlamp wit waterdicht 7
2x lichtslingers a 5 m kleur of wit
3 lampstatieven en ander 
bevestigingsmateriaal

3

lichtsturing eenvoudig € 50,00 1 exclusief personele inzet
timerpack 1x 1
bekabeling elektro
XXL lampen op aanvraag zijn kwetsbaar 4

Techniek DJ
2x Numark TTX DJ-platenspelers set € 90,00 dag 1 set
DJset Tractor € 40,00 dag 1

Productie
Stroomkabels, haspels ed € 25 a €50,- per dag, afhankelijk van 

hoeveelheid
exclusief personele inzet

Podiumdelen 0,75 x 1,5 m (12 stuks = 3x4 m) € 8,50 per stuk 14 incl montagemateriaal en afdekzeil 
Tent klein (3x3 of 3x4 meter) € 25,00 per stuk 4 exclusief opzetten
Stretchtent groot (10x15 meter) € 800,00 per dag, optie middag vooraf 

opzetten, dag na afloop afbreken
1 inclusief opzetten met grondharingen (+ 2 mensen van de 

huurder) NB: bij harde bestrating betonblokken ingehuren 
(4x600 kg + 8x300 kg). Kosten circa 500,- ex btw.

Bierbanken- en tafelset € 6,50 per set 10 sets
Klapstoelen € 2,50 per stuk 65
Schoolbordroutebordjes € 2,00 per stuk 10 inclusief standaard
Kussentjes € 1,00 per stuk 40
Dekentjes € 1,00 per stuk 40 borg voor uitleen €5,-
IJskast Liebherr A+++ mini 45 liter € 35,00 per stuk 1
Inductiekookplaat € 10,00 per stuk 2

Buiten keuken € 150,00 per dag 1 inclusief 2 gasbranders+gastank, exclusief kookmaterialen, 
exclusief personele inzet

MoTuin electrowagen (huur van Tugela85) € 150,00 per dag exclusief personele inzet. NB actieradius 10 km vanuit A*d 
oost

MoTuin houtoven (huur van Tugela85) op aanvraag optie inclusief of exclusief catering, exclusief personele inzet. 
NB actieradius 10 km vanuit A*d oost

Extra gasbranders € 25,00 per 2 stuks 2 inclusief 1 gastank
Gebruik gastanks € 25,00 per volle tank 2 verrekening op nacalculatie
Kookmaterialen op aanvraag

PERSONELE INZET en ADVISERING vanaf €25,- per uur per persoon aantal afhankelijk van 
werkzaamheden

afhankelijk van taken en aantal, NB team KAREL komt 
samen met vrijwilligers/stagiaires/leerwerktrajecters

BLAUWDRUK tractor + aanhanger + 
toebehoren

op aanvraag per dag 1 exclusief transport, NB actieradius 10 km vanuit A*d oost

Blauwdrukken vanaf €5,00 per persoon afhankelijk van grootte en begeleidingstijd
TEGENPOLEN Koffie- en theebar op aanvraag vraag naar mogelijkheden en  prijzen
Diverse workshops (oa ONZE NATUUR), 
exposities, activiteiten en programmering op 
het gebied van duurzaamheid en cultuur

op aanvraag vraag naar mogelijkheden en  prijzen

VOORWAARDEN
Maximale transportafstanden vanaf 
Amsterdam Oost (1091VN) KAREL/
KAROLIEN = 20 km. Bij grotere afstanden 
wordt speciaal transport geregeld en 
gerekend. Vraag naar de voorwaarden
- de eigen verzekering van huurder geldt bij 
vermissing of schade
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- alle prijzen zijn exclusief 21% btw

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan.

stichting Moving Arts Project

Tugela85 | Tugelaweg 85 | 1091 VN Amsterdam

www.movingartsproject.nl 
info@movingartsproject.nl

btw nummer 822382520B01 | KvK 34391320  
IBAN NL52 TRIO 0390 4935 54

0655-335-465 (Noud Verhave) 
0615-838-351 (Yahaira Gezius)
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