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Zaaluitrusting

PZ5 – JOC Variant
Heerweg-Zuid 124 – Zwijnaarde
www.jocvariant.be

•

Meubilair
Bevindt zich achteraan links in de grote zaal:
- Stoelen: 90 gestapeld op 3 karren
- Tafels: 19 gestapeld op 1 kar
- Partytafels: 6 gestapeld op 1 kar
Bevindt zich in de buitenberging:
- Buitenmeubilair: 40 rieten stoelen, 6
grote ronde tafels, 4 grote parasols met
voet
- Podium: 4 podiumelementen van
2,50m bij 1,25m (door gebruiker op te
zetten)

•

Drankvoorziening
Er is een toog met tapvoorziening, drie drankenfrigo’s en een diepvries.
Eén frigo is voorzien met een permanent basisassortiment:
- 24x Chaudfontaine plat (25cl)
- 24x Chaudfontaine bruis (25cl)
- 24x Coca Cola zero (20cl)
- 24x Coca Cola reg (20cl)
- 24x Minute Maid (20cl)
- 24x Fanta (20cl)
- 15x Zwijntjesbier
- 15x La Chouffe
- 15x Duvel
- 6x Hoegaarden
- 6x Leffe Blond
- 6x Leffe Bruin
- 24x Kriek Belle Vue
- 48x Jupiler
- 6x witte wijn
- 6x rosé wijn
- 12x cava
- 8x Chaudfontaine plat (1l)
- 8x Chaudfontaine bruis (1l)
Buiten de frigo: zakjes chips (paprika & zout), 6x rode wijn
Glazen: Bier-, wijn-, cava- en frisdrankglazen zijn aanwezig

•

Koffie- en theeservice
-

1 koffiepercolator voor 15 tassen, met 8 pads
80 tassen en ondertassen
koffiefilters (9 deca en 9 gewone)
melk & suiker
1 waterkoker
20 theetassen
theeassortiment van 3 soorten met elk 10 theezakjes

• Het aanrecht
-

•

dubbele afwasbak met glazenborstel
5 handdoeken en 2 vaatdoeken
dispenser met oordopjes

Geluidsinstallatie
Er is een professionele geluidsinstallatie aanwezig (4
topkasten en 2 basboxen); draadloze microfoon;
microstatief; mengpaneel met aansluitingen (cinch of XLR)
voor computer, mp3-speler, gsm, tablet of eigen DJtafelextern mengpaneel; Telenet Digibox

•

Lichtinstallatie
De zaal is uitgerust met een complete, professionele lichtinstallatie bestaande uit 10
movingheads en 4 scanners. Bedienbaar door een Swisson DMX-recorder, waar
verschillende lichtshows zijn voorgeprogrammeerd.

•

Projectie
Aan het plafond is een beamer gemonteerd die projecteert op de muur achteraan in
de zaal. Er kan aangesloten worden via VGA of HDMI (via tussenstuk)

•

Afval
-

Eén vuilbak voor restafval
Eén papierbak voor recyclage van papier
Eén vuilbak voor recyclage van PMD
Eén glasbak voor recyclage van glasafval
Gelieve geen etenswaren achter te laten aub.

