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Dienstverlening
Event Engineers levert betrouwbare infrastructuren (stroom, water en internet/Wifi) voor evenementen. Kwaliteit en gemak 
voor de klant in de vorm van één contactpersoon staan voorop. Bij de voorbereidingen voorzien Event Engineers u van helder 
advies en maken we een plan voor de stroom, het water of de internetvoorzieningen. Op basis van dat plan doen we een 
aanbod om het project voor een vaste prijs uit te voeren.
 
Na de opbouw leveren we alle apparatuur werkend op. Tijdens het evenement kunt u rekenen op onze service-monteurs 
voor het oplossen van storingen of hulp bij last-minute veranderingen. Na afloop krijgt u van ons een overzicht van het 
gebruik en/of de gebruikskosten (bijvoorbeeld: Wifi + internetgebruik, dieselgebruik, overzicht telefoongesprekken, gepinde 
bedragen).

Internet / Wifi
Event Engineers wordt bij veel evenementen gevraagd om internet aan te leggen. Hierbij maken we onderscheid tussen 
Event Wifi (betrouwbare Wifi voor evenementen) en Internet op Locatie (het leveren van verbindingen). Beide diensten 
worden geleverd voor binnenlocaties en buitenevenementen. Jaarlijks leveren we Wifi bij vele conferenties, beurzen en 
andere evenementen. Dit varieert van een perscentrum voor 50 personen tot conferenties met meer dan 1.500 bezoekers of 
Hotspots bij grote festivals. Hierbij staan we erom bekend snel op- en af te bouwen en alles netjes af te werken.

Stroom
Event Engineers levert stroomverdeling voor evenementen zoals festivals of tijdelijke werkplekken (kantoren, 
persvoorzieningen). We beschikken hiervoor over nette bekabeling en verdeelkasten. Het aanleggen, leveren van service en 
de afbouw wordt door ons verzorgd. Zo krijgt u een betrouwbare stroomvoorziening met een vast aanspreekpunt.

Water
Ook voor het aanleggen van water aan- en afvoer beschikken we over eigen materiaal dat wordt ingezet op basis van een 
plan dat vooraf wordt gemaakt. We maken daarbij strikt onderscheid tussen waterleidingen en afvoerleidingen en zorgen 
dat de wateraanvoer voor gebruik wordt gedesinfecteerd. Uiteraard leggen we alles netjes aan, leveren service tijdens het 
evenement en zorgen na afloop dat alles wordt opgeruimd.
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In deze catalogus wordt beschreven hoe Event Engineers 
u van dienst kan zijn. Bij de apparatuur staat kort 
omschreven waarvoor deze te gebruiken is zonder in te 
gaan op de achterliggende techniek. Wilt u meer weten of 
heeft u een specifiek probleem waarvoor u een oplossing 
zoekt, neem dan contact met ons op.

Outdoor Wifi
Voor sportevenementen en festivals 
leveren we Outdoor Wifi om ook buiten 
betrouwbare Wifi te verzorgen. Ook voor 
hele grote evenementen.

Voordelen: 
- overal hetzelfde Wifi netwerk
- ook in combinatie met Wifi binnen
- werkt ook als GSM / 3G overbelast zijn

Wifi Billboards
Voor (buiten)evenementen met veel 
publiek zijn Wifi Billboards beschikbaar 
voor het leveren van high-density Wifi. Elk 
billboard heeft een bereik van 75 meter 
rondom en kan 7.500 mensen voorzien van 
Wifi voor Social Media gebruik.

Voordelen: 
- nette uitraling
- robuust uitgevoerd
- mogelijkheid voor sponsoruiting

Conferentie Wifi-sets
Geschikt voor conferenties met veel 
gelijktijdige gebruikers van draadloos 
internet (bijv. 50 – 2.500 personen tegelijk). 
Bij deze sets worden nette zwarte statieven 
geleverd.

Na afloop ontvangt u een rapportage over 
het gebruik van het Wifi netwerk

Voordelen:
- in alle zalen hetzelfde Wifi netwerk
- aparte netwerken voor organisatie en 
publiek
- gegarandeerde verbinding voor alle 
gebruikers
- zeer korte opbouwtijd

Event wifi >> Wij leveren betrouwbare Wifi voor evenementen met grote groepen 

(gelijktijdige) gebruikers. Sinds 2009 leveren we event Wifi voor alle soorten evenenementen 

zoals congressen, beurzen, high-tech conferenties, outdoor festivals of publieksevenementen.
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Telefonie >> Wij leveren telefoonapparatuur klaar voor gebruik, ingesteld zoals u dat wilt. 

De telefoonnummers krijgt u direct na bevestiging van de offerte.

event-engineers.nl

Telefooncentrale en telefoons
We hebben een aantal VoIP 
telefooncentrales met telefoonnummers 
beschikbaar voor tijdelijke kantoren of 
evenementen. Deze worden op afstand 
beheerd en kunnen naar wens worden 
ingericht met telefoon/groepsnummers, 
dag/nachtstand of een wachtrij voor 
telefonische kaartverkoop.

Voordelen:
- per direct inzetbaar, korte of lange 
huurperiode mogelijk, zeer lage belkosten

Bureautelefoon
Bureautelefoons zijn geschikt voor dagelijks 
gebruik op kantoor. Het toestel heeft 
een duidelijk display en een groot aantal 
mogelijkheden.

Optie: 
- headset om tegelijk te kunnen bellen en 
typen

Voordelen:
- makkelijk doorverbinden
- nummers in beeld

Basic-telefoon
Basic telefoons worden vaak gebruikt als 
er voornamelijk uitgaande gesprekken 
worden gevoerd of voor niet intensief 
gebruikt.

Voordelen: 
- goedkoop en degelijk, werkt via onze 
telefooncentrale of direct bellen met eigen 
nummer en beltegoed

Dect-telefoon
Dect-telefoons worden geleverd als een set 
van twee toestellen met een basisstation. 
Beide toestellen kunnen een nummer delen 
of elk een eigen nummer krijgen.

Voordelen: 
- groot bereik en lange gespreksduur voor 
maximale bereikbaarheid

Overige apparatuur
1. Voor tijdelijke kantoren hebben 
we secretaresse telefoons waarmee 
met één druk op de knop kan worden 
doorverbonden. 

2. Voor (buiten)evenementen kunnen we 
telefoons aansluiten over lange afstanden.
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Internet op Locatie >> Voor evenementen op afgelegen locaties of buitenfestivals 

leveren we tijdelijke internetverbindingen. Hiervoor maken we gebruik van 

straalverbindingen, VDSL (max 1 km) of sateliet-internet.

Firewalls / netwerk switches
We beschikken over firewalls en 
manageable switches voor het opzetten 
van een betrouwbaar netwerk op locatie 
(1 Gb backbone):

Opties: 
- leverbaar met UPS voor extra 
bedrijfszekerheid
- leverbaar in combinatie met Wifi

Satelliet internet
Om internet te leveren op locaties waar 
geen breedband of ADSL-aansluitingen 
beschikbaar zijn. 

Voordelen: 
- snelle op- en afbouw
- zeer betrouwbaar

Optie: 
- te gebruiken als back-up voor extra 
zekerheid

Wifi-to-go
Wifi-to-go is een doe het zelf Wifi pakket 
dat per post wordt verstuurd en door U zelf 
wordt aangesloten.

Voordelen: 
- goede capaciteit en dekking
- duidelijke handleiding: makkelijk zelf aan 
te sluiten
- levering en retournering via de post

Kleine switches
We gebruiken eenvoudige maar degelijke 8 
poorts Gigabit switches om alle apparatuur 
aan te sluiten. 
Deze hebben geen ventilator en kan je dus 
overal gebruiken.

Voordelen:
- netjes, stil en betrouwbaar 

VDSL-verbindingen
Voor plaatsen waar geen zichtlijn is (bijv. 
in het bos) of kabel de voorkeur heeft (tot 
1 km).

Voordelen:
- eenvoudig, goedkoop

Draadloze overspanning
Voor overspanningen over grotere 
afstanden (>100m), over publiek of over 
drukke wegen/pleinen hebben we sets van 
draadloze zenders die enkel met elkaar 
praten.

Voordelen:
- veilig, eenvoudig en betrouwbaar



Internet
Technische dienst >> We beschikken over materiaal voor het aanleggen van stroom en 

water aan- en afvoer voor bijvoorbeeld tijdelijke kantoren of horeca (barren / snackcounters) 

bij festivals. Neem contact op voor het maken van een passend plan.

Pinautomaten >> Onze pinautomaten bieden de betrouwbaarheid van een vaste 

verbinding zonder hoge telefoonkosten. Omdat het een IP-verbinding is zijn er geen 

gesprekskosten (tikken). Eén internetverbinding is voldoende om meerdere pinautomaten 

aan te sluiten in plaats van een aparte telefoonlijn voor elk apparaat. Uitbetaling wordt 

verzorgd door de Stichting Beheer Derdengelden Evenementenpin. Er kan betaald worden 

met een gewone pinpas (Maestro, V-pay), CJP cultuurkaart, Podium Cadeaukaart of 

Mastercard/Visa creditcard.

Meer weten? >> Zie voor meer informatie en referenties onze website. We bespreken 

graag uw situatie om een passende oplossing te bieden en brengen op verzoek een 

vrijblijvende offerte uit. Heeft u nog vragen of interesse om onze apparatuur te gebruiken? 

Neem dan contact met ons op.

Mail  info@event-engineers.nl

Telefoon 085 401 25 95

Stroomkabels
Krachtstroom bekabeling en 
spatwaterdichte stroomblokken geschikt 
voor zwaar gebruik. Voldoende voorraad 
voor kleine (buiten)festivals of beurzen.

Opties:
- nette stroomblokken voor tijdelijke 
kantoren / perscentra
- rubber matten
- platte kabelbruggen

Water aanvoer
Stevige handenwaspunten en 
waterverdelers met diverse kranen als basis 
voor de wateraanvoer. Deze zijn standaard 
uitgerust met een terugstroombeveiliging.
Voor de wateraanvoer gebruiken we 
slangen van drinkwaterkwaliteit die 
regelmatig worden gedesinfecteerd. 

Optie:
- drukverhogers voor goede waterdruk

Water afvoer
Voor het afvoeren van vuilwater gebruiken 
we verschillende soorten pompen en 
slangen.

Opties:
- kleine stille pompen voor onder een bar
- versnijdende pompen voor gebruik bij 
keukens.

Stroommeter
Voor het meten van stroomgebruik per 
groep. Beschikbaar zijn krachtstroomme-
ters of losse KwH-meters zoals afgebeeld.

Opties:
- schakelklok
- rapportage over stroomgebruik
- advies over slimme inzet aggregaten
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Moderne pinautomaten geschikt voor 
gebruik bij balies en muntenkassa’s.

Opties:
- satelliet voor betrouwbaar internet op 
afgelegen locaties

Voordelen:
- maar één (ADSL) verbinding nodig voor 
meerdere pinautomaten
- printer en klantdeel gescheiden
- ook contactloos betalen

Verdeelkasten
Compacte rubberen verdeelkasten met aparte aardlekschakelaars per stroomgroep voor 
maximale betrouwbaarheid.

Opties:
- aarding van podium of lichtinstallatie
- vele soorten aansluitingen (voor alle soorten stekkers)


