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PHW Zaalverhuur 

Algemene Info 

Adres 

Paasheuvelweg 24 

1105 BJ, Amsterdam 

Contact 

telefoon: (+) 31 20 334 34 80 

info@phwzaalverhuur.nl 

www.phwzaalverhuur.nl 

Laden en lossen 

Paasheuvelweg 24, 1105 BJ, 

Amsterdam. Naast de 

vooringang (2.10x1.57mtr) is er 

ook een laad/los optie aan 

de zijkant (2.27,5x1.73,5mtr) 

van het pand t.b.v. het 

Auditorium. Zie 

routebeschrijving voor details. 

Parkeren 

Parkeren is mogelijk bij PHW 

Zaalverhuur per event kunnen 

het aantal beschikbare 

plaatsen verschillen, voor 

nadere details neem gerust 

contact op. 

Brandveiligheid 

Er gelden strikte  

brandveiligheids- 

voorschriften m.b.t. het 

gebruik van brandgevaarlijke 

stoffen, rook- en vuureffecten 

in het gebouw. Neem in 

voorkomende gevallen 

vroegtijdig contact op met 

ons. Het afdekken van 

vluchtwegborden of 

blokkeren van vluchtroutes is 

niet toegestaan. Doeken en 

andere decoratie materialen 

dienen brandwerend te zijn 

en aan de Nederlandse 

brand en 

veiligheidswetgeving voldoen. 

Het gebruik van enige vorm 

van Confetti, sneeuw, glitters, 

zeep of bellen is niet 

toegestaan mits vooraf 

schriftelijk bevestigd. 

Verder is het niet toegestaan 

om met meer dan 600 

mensen in het gebouw 

aanwezig te zijn op enig 

moment (incl. de personen 

van PHW zaalverhuur) 

Rook/ alcohol verbod 

Roken is niet toegestaan in 

het gebouw. Daarnaast is het 

ook niet toegestaan alcohol 

te bezitten of te nuttigen in en 

om het gebouw. 

Wifi/Internet 

Gratis WiFi beschikbaar in het 

gebouw.  

Veiligheid 

PHW zaalverhuur werkt 

volgens de richtlijnen voor 

gezondheid en veiligheid 

vastgesteld door de 

Nederlandse arbeidsinspectie. 

Wij verwachten dit ook van 

het gezelschap en crew. 

Extra info  

Het gebouw heeft een totale 

stroomvoorziening van 3x 80 

Ampère). 

In het gebouw bevinden zicht 

4 toiletten op de begane 

grond en 4 toiletten op de 

eerste verdieping, een 

minderinvalide toilet is niet 

aanwezig nog zijn de toiletten 

toegankelijk voor rolstoelen. 

Schade welke is ontstaan 

tijdens en/of als gevolg van 

de huur wordt tegen 

vervangingskosten verhaald 

op de huurder.

mailto:info@phwzaalverhuur.nl
http://www.phwzaalverhuur.nl/
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Details    Auditorium     (geluids- en lichtspecificaties) 

Geluidslimiet 

Het geluidslimiet is Max. 98 

dBa bij de FOH Desk. PHW 

Zaalverhuur heeft het recht 

het geluidsniveau aan te 

(laten) passen indien nodig. 

Stroomvoorzieningen  

Er zijn geen aansluitingen en 

capaciteit voor extra licht of 

andere zware stroom 

verbruikers. 

Capaciteit 

Capaciteit zittend 300 

Capaciteit staand 550 

Afmetingen (L x B x H) 

Zaal afm.: 19 x 26 mtr 

Hoogte: 6,4 mtr  

Vrije hoogte: 5 mtr 

Podium afm.: 2,5 x 10 mtr 

Hoogte podium: 0,65 mtr 

Afm. Projectscherm: 3x5 mtr 

Extra 

Eten en drinken is niet 

toegestaan in deze ruimte 

mits specifiek bevestigd staat 

in de orderbevestiging.

Mochten onderstaande specificaties onvoldoende zijn, neem dan ruim van tevoren contact met ons op 

(minimaal 4 weken voor het event).  

GELUID SPECIFICATIES 

Geluidsopname vanuit de geluidstafel is niet mogelijk 

 

mixer T112 Allen & Heath 

 

DSP/Stageblock IDR48 

extender xDR16 

2x 4channel labgruppen Amp 4x800watt FOH 

2x 2channel Labgruppen Amp 2x1600 watt FOH SUB 

 

8x Acoustic line FOH TSM12 

2x Acoustic Line FOH SUB BF1502 

 

6x JBL Monitors (build in front of stage ) JRX112 

 

 

Drum Mics 

4x Sennheiser 904 

2x SM57 ( snare & HiHat ) 

1x Shure Beta 92a ( kick ) 

2x Overhead AKG (model unknown for now ) condensor 

handheld 

 

3x wired mono in-ear ( Fisher Mono Pack ) 

 

1x wired Stereo in-ear by the drums ( via a behringer mixer ) 

 

5x Shure SLX with Beta 87 head 

 

LICHT SPECIFICATIES 

 

Onderstaande is beschikbaar en 

mag slechts door de door ons 

aangestelde personen bedient 

worden.  

House Light (standaard incl.) 

36x PAR 56 cans (300watt) 

2x dimBLOCK v4 

Front/ Back Light (standaard incl) 

8x Fresnel 1kW 

2x profile 1kW 

2x Fresnel 1kW (back light) 

Overige lichten zoals hieronder 

beschreven zijn slechts 

beschikbaar wanneer er is 

gekozen voor deze extra optie 

(zie orderbevestiging) 

Moving Heads (optie) 

6x Phantom 50LED spot 

Blinders (optie) 

2x Sunstripe Active (10 lampen) 

LED PAR/BAR (optie) 

3x LED widebeam bar 

12x PAR 56 LED can 

Misc. (optie) 

JEM Compact Hazer Pro 

Hdmi projector (3x5meter)  
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Details    White Room     (geluids- en lichtspecificaties) 

De White Room bevindt zich 

op de eerste verdieping, deze 

is te bereiken doormiddel van 

een brede trap, echter een lift 

is niet aanwezig. Hierdoor 

niet/slecht toegankelijk voor 

mindervaliden. 

Geluidslimiet 

Het geluidslimiet is Max. 85 

dBa gemeten in de ruimte. 

PHW Zaalverhuur heeft het 

recht het geluidsniveau aan 

te (laten) passen indien nodig. 

Stroomvoorzieningen 

Er zijn 22 stopcontacten 

aanwezig verdeeld over 2 

groepen. 

Capaciteit 

Capaciteit zittend 80  

Capaciteit staand 120 

Afmetingen (L x B x H) 

Zaal afm.: 10,2 x 10,5 mtr 

Hoogte: 2,99 mtr 

Vrije hoogte: 2,64 mtr 

Afm. Projectscherm: 2,10 x 

1,75 mtr

Mochten onderstaande specificaties onvoldoende zijn, neem dan ruim van tevoren contact met ons op 

(minimaal 4 weken voor het event).  

  

SPECIFICATIES 

Geluid 

2x Behringer Europower EP 2500 Amplifier  

2x luidsprekers Bose Panaray 802 Series III (max 240 watt) 

 

Aansluitingen: 

2x RCA (audio) 

1x VGA (800x600) (aanwezige Acer projector) 

1x BNC (video) 

2x XLR tbv van subs. 

optie:  mixer met 2 bedrade Shure microfoons 

2x. Sub Bose Panaray 502 Bass module (max 450 watt) 
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Details    Meeting Room     (geluids- en lichtspecificaties) 

 

Geluidslimiet 

Het geluidslimiet is Max. 85 

dBa in de ruimte. PHW 

Zaalverhuur heeft het recht 

het geluidsniveau aan te 

(laten) passen indien nodig. 

Stroomvoorzieningen 

2 stopcontacten beschikbaar 

op 1 groep. 

 

 

 

 

Afmetingen (L x B x H)  

Doorgang ruimte: 2,10 x 0,9 

mtr 

Zaal afm.: 9,6 x 5,4 mtr   

Hoogte: 2,99 mtr 

Vrije hoogte: 2,62 mtr 

Afm. Projectscherm:   

1,65 x 1,25 mtr  

Capaciteit 

Capaciteit zittend 35 

Capaciteit staand 60 

 

 

Technische specificaties 

2x luidspreker Behringer M516 

(16watt)  

1x projector (800x600) 

Aansluitingen: 

1x mini jack (audio) 

1x VGA (800x600) 

 

Mochten bovenstaande 

specificaties onvoldoende 

zijn, neem dan ruim van 

tevoren contact met ons op 

(minimaal 4 weken voor het 

event).  

 



 

PHW ZAALVERHUUR VERSIE SEPT 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details    Cafe     (geluids- en lichtspecificaties) 

 

Geluidslimiet 

Het geluidslimiet is Max. 85 

dBa in de ruimte. PHW 

Zaalverhuur heeft het recht 

het geluidsniveau aan te 

(laten) passen indien nodig. 

Stroomvoorzieningen 

8 stopcontacten verdeeld 

over 3 groepen. 

 

 

 

 

Capaciteit 

Capaciteit zittend 55 

Capaciteit staand 120 

Afmetingen (L x B x H) 

Zaal afm.: 14,5 x 10,5 mtr 

Hoogte: 2,99 mtr 

Vrije hoogte: 2,20 mtr 

Technische specificaties 

6x luidsprekers (60watt)  

1x Behringer Europower EP 

2500 Amplifier 

 

 

1x Philips 55 inch HDTV (met 

USB) 

Aansluitingen: 

1x XLR (audio) 

 

optie: draadloze microfoons 

 

Mochten bovenstaande 

specificaties onvoldoende 

zijn, neem dan ruim van 

tevoren contact met ons op 

(minimaal 4 weken voor het 

event).  
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PRIJSLIJST 
   

 

 

 

 

   

Training Room 

 

35 – 60 personen EUR 50,- per uur Minimaal 2 uur 
(excl. opties) 
 

 

White Room 

 

80 – 120 personen EUR 80,- per uur Minimaal 2 uur 
(excl. opties) 

 

Cafe/ Living Room Max 120 personen EUR 100,- per uur Minimaal 2 uur 
(excl. opties) 

 

Auditorium 300 – 550 personen EUR 150,- per uur Minimaal 4 uur 
(excl. opties) 

 
 

 

De genoemde prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten, voor een 

specifieke offerte stuur een verzoek naar info@PHWzaalverhuur.nl 


