Spreek-luisterverbinding voor bewoners en familie
Vanwege het afgekondigde bezoekverbod op donderdag 19 maart jongstleden kunnen bewoners en
familieleden in verpleeghuizen en zorgvoorzieningen (kleinschalig) elkaar tijdelijk niet meer ontmoeten.
Met enkele zorgorganisaties en leveranciers uit de festival- en evenementenwereld is daarom de
volgende eenvoudige en snel te realiseren oplossing uitgewerkt:
Via deze spreek-luisterverbinding kunnen bewoners in het
gebouw contact leggen met bezoekers buiten het gebouw
én daarbij elkaars nabijheid ervaren:
• Er wordt gebruik gemaakt van professionele
apparatuur
• De geluidskwaliteit is erg goed
• Het systeem is zeer stabiel en niet storingsgevoelig
• De spreek-luisterverbinding kan snel worden
aangelegd
• Plaatsing bij voorkeur op een overdekte plaats
• Techniek wordt geleverd en geplaatst door
www.showline.nl
Daarnaast worden voor een goede en veilige bewegwijzering borden geplaatst zodat bezoekers zich uitsluitend daar op
het terrein begeven waar dat is toegestaan.

De bewegwijzering:
•
•
•
•

Wordt op maat gemaakt en geplaatst
inclusief alle (zeer degelijke)
toebehoren
Plaatmateriaal is in de kleuren geel,
groen, blauw en wit beschikbaar
Opschriften zijn in overleg te maken
Borden worden geleverd door:
www.productionbrothers.nl

Kosten

Contact

•

Eenmalige kosten voor op- en afbouwen van de
spreek-luisterverbinding en borden: € 250,--

•
•

Kosten per week voor gebruik apparatuur
Kosten per week per bord			

Wij hebben voor onze opdrachtgevers sets
gereserveerd bij Showline en Production Brothers.
Levering en plaatsing is meestal binnen 48 uur en ook
in het weekend mogelijk.

€ 125,-€ 12,50

Tarief geldt voor heel Nederland
Bedragen zijn exclusief btw. Apparatuur en borden zijn
desgewenst los van elkaar leverbaar. In dat geval geldt
een op- en afbouwtarief van € 175,-- per onderdeel.

Bel indien u belangstelling heeft uw adviseur bij
draaijer+partners, Het Zuiderlicht of Mondria Advies
of bel 030 659 23 33.
Wanneer wij u in deze crisistijd op andere wijze van
dienst kunnen zijn, dan staan wij graag voor u klaar.

