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De producten in deze brochure zijn slechts een greep uit ons zeer complete assortiment. Bezoek onze webshop of neem contact met ons op voor meer.

INHOUD
Ieder evenement is uniek en 
vraagt om een unieke combinatie 
van producten en diensten. 
De producten weergegeven 
in deze verhuurbrochure zijn 
slechts een kleine greep uit 
ons zeer complete assortiment. 
Graag bieden wij u een passend 
advies aan, afgestemd op uw 
evenement en uw wensen.

Interesse in onze verhuur?
Heeft u interesse in de 
producten in deze brochure? 
Of bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden? Neem dan eens 
contact met ons op of kom eens 
langs voor een goede kop koffie.

- Eelco Hofman

Hofman Productions, uw partner in verhuur en totaalproducties

Wij vernieuwen ons assortiment regelmatig. Daarom zullen wij deze brochure ook regelmatig 
bijwerken. Zo blijven onze producten u verrassen. Bekijk onze webshop voor meer! 
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Lichtfestival de Veste verlicht
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LICHT
Wij bieden u een uiteenlopend 
assortiment aan verlichting 
zodat we altijd de juiste 
sfeer kunnen creëren. Of 
uw evenement nu binnen of 
buiten plaatsvindt, (sfeer)
verlichting geeft altijd een 
extra bijzondere uitstraling aan 
de locatie. 
Voor het beste resultaat 
kunt u onze verlichting laten 
bedienen door een van onze 
ervaren lichttechnici. 

Volgspot 
1200 MHI

Griven Volgspot 

inclusief statief

CLF Juno
Draadloze RGBW 

wallwasher + accu

Fresnel
tot 2000 W

LED bar 8 
DMX Indoor

Showtec LEDbalk 8 

secties

Prikkabel 
20mtr

incl. LED lampen

Par 56 of 64 
Shortnose

300W of 1000W

6-bar of 4-bar 
Zwart
1000W

101 LED 
Movinghead
RGB LED Beam 

Movinghead

Audience 
blinder

4x 650W blinder

CLF Tricolor
LED-par RGB IP42

Showtec 
Sunstrip 

active
750W

HPG 
Multispot
Wash Beam 

Movinghead 500W

Profielspot 

ETC Source Four 

Profielspot

CLS Dennis 
Wallwasher 

IP65 LED-armatuur

LICHT

CLF Ares

LED-VERLICHTING HALOGEEN VERLICHTING

3 Musketiers, Muziektheater Zeeland
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TOEBEHOREN EN KABELS

Wireless 
DMX 

Blackbox F-2 
G4S MK2

DMX Booster 
3-5 Pin

Dimmerrack
incl. Hardpatch, 

DMX exchanger

12-36 kringen

LICHT

Wireless 
Elation 
Dimmer 
2000W

REGIETAFELS

Road Hog 3 
full boar

Lichttafel incl. 

flightcase

Avolites 
Pearl Tiger

incl. 7” screen in 

flightcase

Showtec 
Easy 16 DMX

16-kanaals 

lichtsturing

Avolites 
Titan One

Licht USB dongle

Avolites 
Titan Mobile

Lichttafel incl. 

touch computer

Eurolite DMX 
Operator
192-kanaals 

lichtsturing

Harting 16 
pins break out 

box

Harting 16 
pins break in 
6 of 8x Schuko in

DMX kabel
3pins

Harting 16 
pins m/fm
Verschillende 

lengtes

Lichtfestival de Veste verlicht
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GELUID
Door een breed pakket aan
licht- en geluidsapparatuur op
voorraad zijn wij in staat 
om vrijwel ieder evenement 
technisch te ondersteunen. 
Ook collegabedrijven doen 
regelmatig een beroep op 
onze apparatuur. U vanaf nu 
ook?

Geïnteresseerd, maar bent u 
niet zeker welke apparatuur 
u nodig heeft? Neem 
dan contact op met onze 
specialisten! Dan bent u altijd 
verzekerd van kristalhelder 
geluid. 

LUIDSPREKERS

Vloer 
monitoren
Verschillende 

mogelijkheden

Hoorn
100V

Subwoofers
Verschillende 

mogelijkheden

GELUID

Studio 
monitoren
Verschillende 

mogelijkheden

Eindsets
Verschillende 

mogelijkheden

SPRAAK- EN INSTRUMENT 

Zang 
microfoons 

Verschillende 

mogelijkheden

Headseats
Verschillende 

mogelijkheden

Condensator
Verschillende 

mogelijkheden

Instrument 
microfoon 
Verschillende 

mogelijkheden

Rever 
microfoon
Verschillende 

mogelijkheden

MICROFOONS
DRAADLOZE SYSTEMEN

Antenne 
systemen
Verschillende 

mogelijkheden

Zenderrack
Van 4 tot 8 

zenders per rek

Ontvanger
Verschillende 

mogelijkheden

Draadloze 
bodypack 

zender 

Full range 
speakers
Verschillende 

mogelijkheden

Vergader 
microfoons

Verschillende 

mogelijkheden

Draadloze 
handheld
Verschillende 

mogelijkheden

Microfoon 
voor draadloze 

systemen

Roompot Projects

Draadloze 
inears

Verschillende 

mogelijkheden

Fischer Amps 
Bodypack
Verschillende 

mogelijkheden
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GELUID

EINDSETS

DB Technologies
EINDSET A

2x S10

6x DVA T4

EINDSET B

2x S10 wind-up

6x DVA T4

EINDSET C

4x S10

2x set 4x DVA T4

EINDSET D

2x S20 stacked

2x set 4x DVA T4

EINDSET E

4x S10

2x set 4x DVA T4 flown

EINDSET F

2x S10 flown

2x set 8x DVA T4

D&B Audiotechnik
4x C4 Sub

4x C4 Top

2x B2

HK Audio
2x Projector Sub 1

2x Projector Sub 2

2x Projector top

Budgetset
EINDSET A

2x B115 Sub

2x TT112 Top

EINDSET B

4x B115 Sub

4x T112 Top

EINDSET C

6x B115 Sub

4x T112 Top

Roompot Projects
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GELUID

SPRAAKSETS

Spraakset A
Geluidset tot 75 pers.

2x speaker

2x wind-up speaker statief 

Audiomixer

Microfoon met statief

Benodigde bekabeling

Spraakset C
Geluidset tot 200 pers.

4x speaker

4x wind-up speaker statief 

Audiomixer

2x Microfoon met statief

Benodigde bekabeling

Spraakset D
Geluidset tot 300 pers.

6x speaker

6x wind-up speaker statief 

Audiomixer

2x Microfoon met statief

Benodigde bekabeling

Spraakset E
Geluidset tot 400 pers.

8x speaker

8x wind-up speaker statief

Audiomixer

4x Microfoon met statief

Benodigde bekabeling

Spraakset B
Geluidset tot 100 pers.

2x speaker

2x wind-up speaker statief 

Audiomixer

Microfoon met statief

Benodigde bekabeling

Grotere sets op aanvraag
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AUDIOMIXERS EN MIXRACK

Allen & Heath 
Mixwizard

Allen & Heath 
QU24

Speakon 
aansluitkabels

Verschillende 

lengtes

Cat5e 
datakabel 
ethercon
Verschillende 

lengtes

Stagebox XLR
Verschillende 

mogelijkheden

Combikabels
Verschillende 

lengtes

Snake XLR
Verschillende 

mogelijkheden

Yamaha
O1V96

Allen & Heath 
Mixrack

Verschillende 

mogelijkheden

BEKABELING

Behringer 
digitale 
mixer

Allen & Heath 
iLive

Verschillende 

mogelijkheden

XLR 
signaalkabel

Verschillende 

lengtes

Signaalhaspel
Verschillende

lengtes

GELUID
Festival
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VIDEO
In ons assortiment zit 
ook uiteenlopende 
videoapparatuur. Een 
schitterende (live) multicamera 
registratie van uw congres of 
lezing is mogelijk, met directe 
projectie op een beamer of 
met een ledwall.

LED TV 24”
incl. statief

Pull-Up scherm 
Opzichtscherm 

200x150 cm - 4:3

Sony LED 
TV 75”

incl. beugel in 

flightcase

DVD
Player

Network 3D/2D 

Blue-ray Disc

Fast Foldable
Projectiescherm, 

Doorzichtscherm 

Diverse afmetingen

Apple 
Macbook 
Pro Retina 

15”

Samsung 
LED TV 40’’
incl. beugel in 

flightcase

Fast Foldable 
Projectiescherm, 

opzichtscherm 
Diverse afmetingen

Apple 
Macbook 

Pro 9,2 13”

LG LED TV 55”
incl. beugel in 

flightcase

Apple TV
4-gen

Apple
iPad

Projectoren
van 2000 tot 

30000 ansi

VIDEO

LED- EN PROJECTIE SCHERMEN PROJECTOREN EN MEDIASPELERS

LED Wall
Diverse afmetingen op 

aanvraag

Kappersshow
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Panasonic 
Camera

Cam Gear 
Camera 
Statief

Driepoot statief 

verstelbaar

OVERIG TOEBEHOREN

HDMI 
splitters

HDMI kabel
Verschillende 

lengtes

SDI signaal 
kabel

Verschillende 

lengtes

Fieldcast 
Fiber 2Core 

haspel
Glasvezel

200m

CAMERA’S, LENZEN EN 
CONVERTERS

BEKABELING

Diverse 
lenzen 

BlackMagic
Studio 

Camera

Distributie SDI 
Verdeler, 8 ingangen

Converters
HDMI > SDI

SDI > HDMI

Fieldcast 
Adaptor

BlackMagic
Ultra 

Studio Mini 
Recorder

Libec Zoom 
& Focus 
Control

Rode NTG-2 
Microfoon

Camrade 
Wetsuit

voor studiocamera 

en Panasonic 

24” 
Monitorkist

Statief 
adapter 

voor Panasonic

quick release

Litepanel 
micro led

Memory card 
& reader

Voor Panasonic

Intercom 
basisstation

Intercom 
headset

Intercom 
beltpack

VIDEO
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STREAMEN IN FULL HD

We maken van elke productie maatwerk. Met een zeer klein team bouwen en draaien wij al 
snel een volledige video in elkaar. Het is zelfs mogelijk om uw materiaal live of on-demand 
HD beschikbaar te stellen voor kijkers over heel de wereld.

In onze compacte regiewagen is kwalitatief materiaal aanwezig voor communicatie met 
de regie en crew. In de wagen kunnen daarnaast HD-SDI camera’s worden aangesloten. 
Dankzij de flexibiliteit en de ruimte van het voertuig kunnen wij reportages maken op elk 
gewenst HD formaat. 

Met de registratie/regiewagen verzorgen wij uw grootbeeldprojecties, live internet 
uitzendingen, reportages, snelle montage op locatie en audioregistratie. Zo leveren wij 
tevens de registratie van onder andere concerten en evenementen.

REGIE 
WAGEN
Met de regiewagen van Hofman 
Productions beschikken wij 
door heel Nederland over een 
wagen vol apparatuur om 
live te streamen in full HD. 
De registratiewagen zetten 
wij voornamelijk in voor 
opname op locatie en kunnen 
wij uitvoeren met maximaal 
zestien aansluitingen voor 
zowel streaming via internet als 
registratiedoeleinden.

REGIEWAGEN
Livestreaming
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MOBIELE REGIE UNIT

OPGEBOUWD UIT HOOGWAARDIGE COMPONENTEN VAN BLACKMAGIC

De volgende apparatuur zit standaard in de regieunit:

• 2x Blackmagic SmartView HD 17” 
• 1x Blackmagic SmartView HD Dual 8’’
• 3x Blackmagic Hyperdeck Studio HD
• 1x Apple Mac Mini
• 1x Blackmagic ATEM 1M/E Broadcast panel
• 1x Blackmagic ATEM 2 M/E (version 1)
• 1x Blackmagic Smart Videohub
• 4x Blackmagic Mini Converter SDI to AUDIO 
• 1x Belkin 16-poorts switch
• 1x Rugged Air headset
• 1x ATEM Talkback converter 4K

MOBIELE 
REGIE 
UNIT
Wij kunnen de totale regie op ons 
nemen. Daarvoor hebben wij de 
beste apparatuur in huis waarbij 
we in een oogopslag controle 
hebben over alle onderdelen 
binnen de regie. De mobiele regie 
unit geeft ons de mogelijkheid om 
op iedere bedenkbare plaats te 
broadcasten via internet. 

Livestreaming
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Prolyte 
Stagedex

2x1 mtr

Easy B 
Frame 

1x2x1 m of 

2x2x1m

Podiumtrap
Diverse hoogtes

Easy up 
overkapping

Diverse 

afmetingen

Wiel Rolling 
Riser
Enkel of 

dubbelvoudig

Prolyte Easy 
B trap

Tapijttegel 
diverse 
kleuren

100x100 cm, 

rol tapijt op 

aanvraag

Ballast 
Zandzak

15 kg

Prolyte Leg 
Stage

20, 40, 60, 

100 cm

Prolyte 
Stagedex 
Koppelaar

Catwalk
iedere gewenste 

afmeting en 

hoogte

Podium 
Afrok

Zwart of wit 

op maat

Ballast Blok
250 kg

PODIA
Voor een podium op uw 
evenement bent u bij Hofman 
aan het juiste adres. Wij werken 
met gerenommeerde merken, 
zoals Prolyte. Wij bouwen 
podia in elke grootte en op elke 
locatie, voor zowel indoor als 
outdoor gebruik. Kiest u voor 
ons eigen ARC-podium of gaat 
u voor een ander podium op 
maat?

Alle podia die wij leveren 
voldoen aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften. 
Wij zorgen er voor dat alle 
regelgeving opgelegd vanuit 
overheid wordt nageleefd. Onze 
podia zijn daarom onder andere 
voorzien van bouwboeken en 
certificaten.

PODIA

ARC podium
6x8 mtr

Podiumdelen
1x1 of 2x1 mtr

Ronde 
Podiumdelen
3 mtr doorsnede

Scheurdoek
Met certificaat

Balletvloer
Diverse 

afmetingen

Bedrijfsfeest
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TRUSS & RIGGING

TRUSS & 
RIGGING
Truss & rigging zorgt ervoor dat 
uw licht en geluidsinstallaties op 
de juiste plek kunnen hangen 
en stevig staan. Zo is ook de 
veiligheid gewaarborgd.  Wij 
kunnen dit systeem snel en 
eenvoudig voor u bouwen. De 
vele variaties zorgt ervoor dat 
wij een nette installatie kunnen 
bouwen in iedere ruimte. En de 
gave industriële look? Die is mooi 
meegenomen. 

X30V 
vloerplaat

30x30 cm

EUROTRUSS              PROLYTE

Cirkel Truss
Verschillende 

lengtes

Modeshow Claes Iversen

FD34 T-stuk 
3-weg

Truss hoeken
Verschillende 

mogelijkheden

FD34 Truss
Verschillende 

lengtes

Truss hoeken
Verschillende 

mogelijkheden

X30V Truss
Verschillende 

lengtes

Cirkel Truss
Verschillende 

lengtes

H30V Truss
Verschillende 

lengtes

Heavy 
Baseplate

40x50 cm

100x100 cm
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Truss 
Katheder

Heavy 
Baseplate

40x50 cm

100x100 cm

Diverse 
Outrigger 

Buizen
Aluminium/zwart 

per meter

Truss Sleeve 
wit of zwart 

per meter

Spandband 
zwart 

5 of 8 meter 

50 mm

Wind up 
VMB

5,35 mtr,

max. 200 kg

Multigrip 
Klem

Truss Laptop 
Shelf

13/15/17/18,6”

Steel 2T
verschillende 

tonnages

MPT Tower 
Base

incl. 4x outrigger 

per base

Outrigger 
Verticaal

50 cm

Manfrotto 
Wind Up 

3,75 mtr

max. 40 kg

Tentklem 
met hijsoog

M12, 150 kg

Scafklem 
Spigot
50 mm

Scafklem 
met hijsoog

M12, 750 kg

Scafklem 
dubbel

50 mm

750 kg

TRUSS & RIGGING

TOEBEHOREN

Modeshow Addy van den Krommenacker
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MEUBILAIR

MEUBILAIR
Een uitgebreide collectie trendy 
Eventline meubilair staat voor 
u klaar. Een stoere of landelijke 
uitstraling? Het kan allemaal. Wij 
hebben o.a. statafels, hockers, 
bars, kasten, buffettafels en 
loungebanken. Wilt u een trendy 
uitstraling? Geen probleem! Wij 
hebben zitzakken, loungebanken 
en ledmeubilair.

Uiteraard bieden wij ook een 
breed pakket groendecoratie 
aan, van tafelstukjes tot palmen, 
van boeketten tot bijzondere 
planten. Vazen, potten, beelden, 
kroonluchters en kandelaars 
maken het geheel compleet.

Steigerhout 
Tafel laag
80x80x70 cm

Eventline 
ladekast

80x48x100 cm

Eventline 
Roomdivider

Verschillende 

mogelijkheden

Eventline 
Hoogglans 

tafel
50x50 cm

Eventline 
Sokkel

verschillende 

afmetingen

Eventline 
Katheder

60x60x130 cm

Steigerhout 
Buffet tafel

Houten of RVS blad 

150x78x85cm

Eventline 
Achterkast
Verschillende 

afmetingen

Eventline 
Barombouw
LED-verlichting, 

245x100x120 cm

Steigerhout 
Uitgifte tafel

240x80x110, 

RVS-blad

Steigerhout 
Barombouw 

Eventline  
Bar met 
tapkraan

282x72x123 cm

Eventline 
haard

40’’ ledscherm

110x80x85 cm

Steigerhout 
statafel

80x80x110 cm

Eventline 
Kast 

185x40x185 cm

Steigerhout 
Zit kubus
40x40x50 cm 

incl. kussen

Eventline 
Lampenkap 

roze
70x70x110 cm

Eventline 
hoogglans 

statafel
80x80x115 cm

Eventline 
Balie

105x55x125 cm

Steigerhout 
Dinertafel
200x100 cm

70 of 110 cm hoog

Eventline 
Plantenbak 

vierkant
40x40x37 cm

Steigerhout 
achterkast 

5 boorden, 

190x80 cm

Steigerhout 
Loungebank

40 of 60cm

Eventline 
Bar met 

spoelbak
230x56x105 cm

Eventline 
2-zits bank

leder, 

180x85x85cm

EVENTLINE                 STEIGERHOUT

Bedrijfsfeest

Huisje 
Burned 
Wood 

Statafel 
Burned 
Wood

80x80x110 cm
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Kubo 
Barkruk

Witte of groene 

zitting

Sit&Joy 
Zit Lounge 

Cancun
77x77x36 cm 

Klaptafel 
stretch-hoes 

of plooirok in 

verschillende kleuren

Kinderstoel 
Wit
met 

veiligheidsriem

Zitzak
diverse kleuren

Koelkast
op rolcontainer

Stoel June 
Wit

42x42x80cm

Kubo 
Buffettafel
220x76x96 cm

met LED verlichting

Fatboy Lamzac 
Diverse kleuren

77x77x36 cm

Sit&Joy 
Lounge Poef

55x55x35 cm

Statafel
stretch-hoes in 

verschillende kleuren

Stackchair 
zwart

44x58x94 cm

Sit&Joy 
Zit Lounge 

Rimini
77x77x36 cm 

Picknickset

MEUBILAIR
Pyramide 

heater
2.27 m 

13KW

KUBO EN SIT&JOY            OVERIG MEUBILAIR

Kubo 
Statafel

70x70x110 cm

Kubo 
Statafel 
Grande

120x70x110 cm

Bedrijfsfeest

Palletbanken Oliedrum 
tafels

Grijs/betonlook

Met verlichting 

Flipover Schilders 
ezels

Wijnkoelkast
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PIPE & DRAPE

PIPE & 
DRAPE
Hofman Productions beschikt 
over een grote voorraad 
pipe & drape systemen, 
sterrendoeken, backdrops 
en decoratiedoeken in 
verschillende kleuren. 

Een fabriekshal toveren wij om 
in een complete feestlocatie 
die niet meer herkenbaar is. 
Wij werken uitsluitend met 
geïmpregneerde materialen 
en voldoen daardoor aan 
de veiligheidseisen zoals 
deze door de overheid zijn 
opgesteld. Hiervoor zijn er 
certificaten beschikbaar. 

Set Wentex 
Pipe & Drape 
Rolcontainer

36x3 mtr

Backdrop 
Dekokaft Wit

6x3 mtr

Wentex Pipe 
& Drape 
Gordijn

zwart, 3x3 mtr

Sterrendoek 
Zwart

9x4 mtr, incl DMX 

controller

Wentex Pipe 
& Drape 
4-weg 

connector

Backdrop 
Dekokaft 

Geel
6x3 mtr

Set Wentex 
Pipe & Drape 

Flightcase
21x3 mtr

Wentex Pipe 
& Drape 

Koordgordijn
wit en zwart

Backdrop 
Dekokaft 

Zwart
6x3 mtr

Wentex Pipe 
& Drape  
Gordijn

wit, 3x3 mtr

Backdrop 
Zwart
Diverse 

afmetingen

Wentex Pipe 
& Drape 

T-bar

Backdrop 
Dekokaft 

Zilver
6x3 mtr



BROCHURE 2019BROCHURE 201936 37

De producten in deze brochure zijn slechts een greep uit ons zeer complete assortiment. Bezoek onze webshop of neem contact met ons op voor meer.
INFLATABLES
Night run Goes

INFLATABLES
Inflatables zijn echte eye-catchers 
voor iedere gebeurtenis. Deze 
unieke, lichtgewicht objecten 
betoveren uw evenement. Ze zijn 
klein en compact te vervoeren, 
makkelijk in gebruik, hebben vele 
mogelijkheden op het gebied van 
invulling en verlichting en zorgen 
voor een groots effect. Het is 
tevens mogelijk om inflatables van 
de buitenkant aan te lichten.

Aircone 
3 mtr 

met bal
 incl. blower, 

lampen en 

afstandsbediening

Aircone 
5 mtr 

halve boog
 incl. blower, 
lampen en 

afstandsbediening

Aircone 
3 mtr 
punt

 incl. blower, 
lampen en 

afstandsbediening

Boog 
4 x 3 mtr
 verlicht

 incl. blower, 
lampen en 

afstandsbediening
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TENTEN
Bedrijfsfeest

TENTEN
Voor de juiste uitstraling is de 
juiste omgeving nodig. Een tent is 
een eye-catcher voor uw event of 
op uw eventlocatie maar kan ook 
zeer praktisch ingezet worden. 

Voor ons is geen tent te gek. 
Stretch- of tipi tenten, VIP domes, 
starshades, paraplutenten of 
een meer standaard oplossing 
zoals een harmonica-, span of 
constructietent, wij denken graag 
met u mee. Wij adviseren u graag 
over vloer, stoffering en inrichting. 

Wilt u een dichte tent, maar 
wilt u deze op laten gaan in de 
omgeving? Ook glazen wanden 
zijn voor verschillende tenten een 
mogelijkheid. Breng binnen naar 
buiten!

Starshade Constructie
tent

VIP Dome Stretchtent
Verschillende 

maten

Grijs of grijs/zwart

Tipitent Spantent
Verschillende 

maten

Met of zonder 

cassettevloer

Paviljoentent

Partytent
Verschillende 

kleuren en maten

Paraplutent

Parasoltent
12 of 17cm 

doorsnede
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SPECIAL EFFECTS
Opening

SPECIAL 
EFFECTS
Maak uw show, evenement of 
voorstelling spectaculair door het 
gebruik van special effects! Wij 
beschikken over onder andere 
confettishooters, een oud kanon, 
CO2 shooters en een valdoek 
om uw event die unieke touch 
te geven. Hiermee geeft u het 
‘wow-effect’ zeker mee aan uw 
gasten. 

Chauvet 
Geyser RGB
vert. rookmachine 

incl LED

Hazer 
Vloeistof
tbv Luxibel 

LX-500

Sneeuw-
machine

Ouderwets 
Confetti 
kanon

8x shooter

Rookvloei-
stof Light 

Fog
tbv Low Fog 

machine

Rode 
startknop

Hazer HZ 
500

Antari HZ 500 

Hazer 

Handmatige 
streamer / 

confetti shooter
diverse kleuren

CO2 Fog 
Vloeistof
tbv verticale 

rookmachines

Schuim
kanon

Vloer 
ventilator

chroom

Hazer 
Vloeistof

tbv Antari HZ-500

Spiegelbol
30 of 50 cm

Rookmachine 
lage rook

Antari DNG-200

Elektrische 
streamer /

confetti shooter
diverse kleuren

Martin Pro 
Smoke 

Superfluid
tbv Z-1500

Mega Bubble 
Bellenblaas-

machine

Set Multi-4 
E-shot unit 
2 x 4-voudige 

shooters, AB & 
kabelset

Rookvloei-
stof Fast

tbv Low Fog, CO3 

Geysers

Halve 
spiegelbol

40cm incl motor

Hazer LX 500
Luxibel LX 500 

Hazer 

Mega Bubble 
vloeistof

5 liter

CO2 
Shooters
Verschillende 

mogelijkheden

MagicFX 
Power Drop 

Set Pro
10x power drop

Sneeuw-
vloeistof
tbv sneeuw-

machine

Blacklight TL 

125x12x6 cm

MACHINES             VERBRUIKSMATERIALEN
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STROOM & SAFETY

STROOM 
& SAFETY
Een groot assortiment aan 
bekabeling zorgt ervoor dat 
op zowel kleine als grotere 
eventlocaties alle apparatuur altijd 
aangesloten kan worden, zonder 
dat dit de veiligheid belemmert.

Schuko 
verlengkabel

Verschillende 

lengtes

Schuko 
powercon

Verschillende soorten 

kabels en lengtes

Krachtstroom 
Distributie 
Verschillende 

Ampèrages & 

afzekeringen

Schuko 
verdeelblok

Verschillende 

lengtes, 3 & 4 voudig

Schuko 
haspel

Light & Heavy, 

25m

Aggregaten
Op aanvraag

Krachtstroom 
Distributie Digitale 

uitlezing
Verschillende Ampèrages  

& afzekeringen

Kabelbrug 
3 goten

100x31x5 cm

Megafoon 
met 

Handmic.

BHV/EHBO
Verbanddoos

Brand-
blusser

Poeder/schuim/

CO2

Veiligheids-
helm

Nooduitgang 
banner
250 cm

Rubber 
Kabelmat
div. lengtes

Portofoonset

BHV Case
CO2 blusser, 

schuimblusser, 

EHBO-kit etc

Blusdeken
120x180 cm

Veiligheids-
vest

Geel, oranje, pers, 

toezichthouder  en 

verkeersregelaar

LED 
Nooduitgang 

bord
32x22 cm

STROOM             SAFETY

Krachtstroom  
verlengkabel

Verschillende lengtes 

en ampèrages

Afzethek wit
Koppelbaar
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Powercon blok in -> 2x powercon out -> 4x shuko

Powercon koppelblok NA3MM 

STANDBOUW

VOL VERTROUWEN DE BEURS TEGEMOET

Wij kunnen u al vanaf dag één van dienst zijn met de voorbereidingen. Samen met u ontwerpen wij een 
stand die bij uw doelgroep in het oog springt. Op basis van uw wensen maken wij een 3D-tekening voor u, 
zodat u vooraf al een duidelijk beeld krijgt van de stand.

Wij zullen de stand vooraf aan de beurs voor u plaatsen en volledig inrichten. Ook zorgen we voor 
vloerbedekking in vrijwel alle mogelijke kleuren, meubilair, aankleding en techniek zoals videoschermen en 
verlichting.

Bent u op zoek naar materialen voor uw stand? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij bieden in 
eigen beheer vele materialen, uiteenlopend van een balie tot Ipad standaard. Van groendecoratie tot 
koffiezetapparaat.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

STANDBOUW
Een eerste indruk is 
veelzeggend. Wanneer u gaat 
exposeren op een beurs dient 
uw stand te voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen.  
Wij weten dat als geen ander. 
De afgelopen jaren bouwden wij 
diverse stands voor o.a. DRV, 
ILLE, GTI, KPN en de Provincie 
Zeeland.
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VERASSEN OP DE BEURS MET DE HP EVENTBOX
Wij hebben een speciale eventbox in ons assortiment, een unieke oplossing op beurzen, maar hij is ook in te 
zetten op events, sportevenementen, als VIP-bar of pop-up shop. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Het is een flexibele oplossing, omdat u de gehele box naar wens kunt indelen. De zijwanden en voorkant 
van de HP Eventbox zijn uitklapbaar. Daarnaast zit er een balkon op, waarop u rustig iets kunt drinken met 
geïnteresseerden op uw stand. Een functionele eye-catcher!

STANDBOUW
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HOFMAN EVENTS
Bedrijfsfeest

EEN TOTAALCONCEPT ZONDER ZORGEN

Wij bedenken creatieve plannen en thema’s voor uw evenement, rekening houdend met het doel en hoe u 
het hoogste rendement behaald. Geen alledaagse evenementen, maar verrassen en verbazen, dat is wat wij 
doen! Hofman Events biedt u een totaal concept, waarbij wij al uw zorgen uit handen nemen.

Best food
Wij regelen de meest creatieve en opvallende catering concepten waarbij uw gasten worden bediend op 
hoogwaardig service niveau. Of het nu gaat om een 6-gangen diner of een buffet, wij verzorgen het. 

Great entertainment
Met onze artiesten en creatieve concepten vertalen wij de doelstelling van evenementen en campagnes. Of 
het nu gaat om een coverband, dagvoorzitter of bijvoorbeeld openings act. Door ons brede netwerk kunnen 
wij een keur aan professionele acts aanbieden welke perfect bij uw event passen. Wij verrassen, ontroeren 
of geven energie aan uw gasten!

Perfect ambiance
Van hip en modern tot informeel en stijlvol, Hofman Events biedt u voor ieder evenement sfeervolle 
decoratie en passend meubilair aan om de gewenste ambiance te creëren. Er is geen locatie die wij niet 
kunnen voorzien van een metamorfose. Van een fabriekshal naar een feestzaal… of misschien een originele 
stretchtent bij u op locatie?

Meer weten? Kijk ook eens op www.hofmanevents.com.

HOFMAN 
EVENTS
Wij verzorgen uw evenement 
van het begin tot het eind met 
oog voor alle aspecten, zoals de 
locatie, vergunningen, culinaire 
heerlijkheden, een hoog service 
niveau, decoratie, meubilair, 
tenten en licht en geluid. We 
bieden u zelfs een domein waar 
uw gasten zich op aan kunnen 
melden!
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TEKENING EN VERGUNNING

DE EERSTE STAPPEN NAAR UW SUCCESVOLLE EVENEMENT

Uw ideëen in beeld brengen
U heeft een bepaald beeld in uw hoofd over de sfeer en invulling van uw eventlocatie. Om dit beeld zo 
perfect mogelijk uit te voeren maken wij een professionele 3D tekening op schaal. Hierin is het ook mogelijk 
om verlichting in te voeren, waarbij we zelf de kleur kunnen bepalen. U krijgt een idee van de sfeer op de 
gekozen locatie en kunnen wij samen bepalen of dit het doel van uw event tegemoet komt! 

Gemakkelijk en snel uw vergunning in handen
Na de tekening bekijken wij welke vergunningen er nodig zijn om uw event tot een succes te maken. 
Door onze jaren ervaring hebben wij een groot professioneel netwerk opgebouwd. Hierdoor kunnen wij er 
gemakkelijk voor zorgen dat uw vergunningen op tijd uitgegeven zijn. Ook dit nemen wij volledig uit uw 
handen. 

TEKENING & 
VERGUNNING
Met onze speciale software 
maken we een mooie, realistische 
3D tekening van uw locatie. Maar 
voor een evenement zijn vaak één 
of meerdere vergunning nodig. Dit 
is de volgende stap. 
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CATERING

DE KERS OP DE TAART

Van 6-gangendiner tot buffet 
Bij een totaalconcept mag de juiste catering niet ontbreken. Wij kijken naar het doel en de doelgroep en 
stemmen daar de perfecte catering op af. Kiest u voor een barbecue of gaat u voor de nieuwste trends op 
food-gebied?

Hoogwaardig service niveau
Heeft u gastvrouwen en/of gastheren nodig? Onze cateringmedewerkers doen er alles aan om uw gasten in 
de watten te leggen. 

CATERING
Laat uw gasten de sfeer niet alleen 
voelen, maar ook proeven. Met 
onze creatieve en opvallende 
catering concepten raken wij alle 
zintuigen van uw gasten. 
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ENTERTAINMENT
Africa Party

VERSTERK DE SFEER OP UW EVENEMENT

Formeel of informeel
Of u met uw event nu een formele of informele sfeer uit wilt stralen, er is altijd een passend persoon om uw 
entertainment te verzogen. Denk bijvoorbeeld aan een dagvoorzitter of politici tijdens uw congres of seminar 
of kies een coverband, openingsact of tafelgoochelaar voor uw opendag of bedrijfsfeest. Ook voor kinderen 
is een groot aantal speeltoestellen en springkussens te vinden in ons assortiment. Wij verrassen, ontroeren 
of geven energie aan uw gasten!

Artiesten van het eerste uur
Door ons brede netwerk kunnen wij vrijwel iedere professionele act aanbieden. De meest grote artiesten 
kunnen wij voor u aanvragen. Dus, gaat u voor Glennis Grace, Alain Clark, een living statue, dansers of kiest 
u een andere artiest van het eerste uur?

ENTERTAINMENT
Wij vertalen de doelstelling van 
uw evenement of campagne 
naar het juiste entertainment. 
Met gepast entertainment zet 
u de puntjes op de i en bent u 
verzekerd van een onvergetelijk 
evenement. 
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