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DÉ SPECIAL FX LEVERANCIER VAN DE NOORDKOP! 

DSL Geluids- & Lichtverhuur is al meer dan 25 jaar één van de meest 

toonaangevende verhuurbedrijven op het gebied van professionele geluids- en 

lichtverhuur in Noord-Holland en heeft daarnaast een uitgebreid assortiment aan 

special effect apparatuur. 

Of het nu gaat om een eenmalig evenement, langlopend project of een tournee, 

het gaat altijd om de totaalbeleving. 

 

Special FX zijn bij de hedendaagse evenementen niet meer weg te denken en zijn 

voor die beleving een essentieel onderdeel. 

 

In onze brochure vind u een uiteenlopend assortiment aan professioneel special 

effect apparatuur die elk feest of evenement een boost zal geven en bij het publiek 

een spectaculaire indruk achterlaten. Van het veelgenoemde WOW-effect op een 

evenement tot een magische toevoeging aan uw festival, dance evenement, 

theatershow, bruiloft of tv-opname. 

  

Naast de losse verhuur bent u bij DSL aan het goede adres als het gaat om 

technische ondersteuning en/of volledige verzorging van complete shows. 

Wij streven naar perfectie voor onze klanten en we denken graag mee over de 

meest optimale invulling van uw evenement. 

 

Laat u en uw bezoekers verassen door het aanbod wat wij u kunnen leveren en 

neem contact met ons op. 

Alle genoemde bedragen zijn huurprijzen per dag of verkoopprijzen, exclusief 21% BTW. 

Wanneer verhuurmateriaal meerdere dagen in gebruik is maken wij gebruik van een 

aantrekkelijke staffelkorting. Neem hiervoor contact met ons op. 

Alle genoemde informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten of prijswijzigingen. 

@sfxdestagefxspecialist 

 

@DSLverhuur.nl 

 

@dslverhuur 

Volg ons ook op: 

https://www.facebook.com/sfxdestagefxspecialist/
https://www.facebook.com/DSLverhuur.nl/
https://www.instagram.com/dslverhuur/
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MagicFX Power Shot 

De Power Shot van Magic FX is ongetwijfeld het meest eenvoudige basisstation voor 

het afschieten van professionele confetti en streamers. Door middel van een 230V 

powercon aansluiting is doorlinken geen probleem en zijn er tot wel 4 Power Shots 

tegelijk te bevestigen op de baseplate. Plaats simpelweg een elektrische cannon in 

het basisstation en verbind deze met elkaar door middel van de kabel dat aan de 

cannon bevestigd is. Zodra de Power Shot spanning krijgt, van bijvoorbeeld de 

Effect’ivator, zal de confetti of streamers worden afgeschoten. 

Artikel Dagprijs 

Power Shot € 10,00 

Effect’ivator 1 € 4,50 

Effect’ivator 4 € 7,50 

Baseplate € 2,00 

Confetti & Streamer Cannon Paper 

De confetti en streamers zijn in verschillende kleuren beschikbaar, in metallic of 

papieren (biologisch afbreekbaar) uitvoering en zijn brandvertragend. 

De cannon buizen zijn te verkrijgen in 50 of 80 cm. 

Artikel Verkoopprijs 

Confetti 

50cm paper 

€ 5,75 

Confetti 

80cm paper 

€ 6,25 

Streamers 

50cm paper 

€ 6,00 

Streamers 

80cm paper 

€ 7,00 

Kleuren - Paper 

Kleuren - Metallic 

Artikel Verkoopprijs 

Confetti 

50cm metallic 

€ 6,75 

Confetti 

80cm metallic 

€ 7,75 

Streamers 

50cm metallic 

€ 7,00 

Streamers 

80cm metallic 

€ 8,75 

Streamers 

80cm wit/zilver 

€ 8,00 

*Op aanvraag beschikbaar o.a.: 

- Confetti 80cm paper wit ‘Snowflakes’ 

- Confetti 80cm paper rood ‘Heart Shape’ 

- Confetti 80cm Fluor 

- (groen, oranje, roze, geel) 

Confetti & Streamer Cannon Metallic 



MagicFX CO2 Launcher 

De Magic FX CO2Launcher is een handheld kanon waarmee je rook (CO2), 

confetti, streamers en zelfs T-shirts mee kunt afschieten. De Launcher wordt 

aangesloten aan een CO2-fles. De confetti, streamers of T-shirt stop je in de 

‘reload-tube’, je laadt het kanon en je bent klaar voor de actie. De confetti schiet je 

zo’n 15 meter weg, de streamers 20 meter en een T-shirt zelfs 30 meter! 

Als je voor de set met back pack gaat ben je nog vrijer beweegbaar omdat je geen 

rekening hoeft te houden met de CO2 slang. 

Artikel Dagprijs 

CO2 back pack set 

Bestaande uit: 

1x CO2 Launcher 

1x CO2 Back pack 

1x CO2 Fles 10 liter 

- (10 sec) 

€ 75,00 

CO2 50L fles set 

Bestaande uit: 

1x CO2 Launcher 

1x CO2 slang 10m 

1x CO2 Fles 50 liter 

- (80 sec) 

€ 105,00 

MagicFX Swirl Fan XL 

Met de Swirl Fan XL laat je vanaf de hoogte een regen van slowfall confetti naar 

beneden komen. Na het afvullen van 3kg slowfall confetti hang je de Swirl Fan 

gemakkelijk in een truss of 5cm buis. De stille ventilator maakt de Swirl Fan XL 

zeer geschikt voor theaters, modeshows en tv producties. Aangestuurd door een 

dimmer is het effect van de Swirl Fan XL geheel regelbaar. 

Artikel Dagprijs 

Swirl Fan XL € 65,00 

Vulling confetti 

Metallic, max. 0,5 kg 

Paper, max. 0,35 kg 

Vulling streamers 

Max. 3 polybags 



Artikel Dagprijs 

Stadium Shot II 

Inclusief: 

- Compressor 

- Luchtslangen 

€ 130,00 

Artikel Verkoopprijs 

Confetti zak 1kg 

55x17mm paper 

€ 8,75 

Streamers polybag 

10x1,5cm paper 

€ 2,25 

Streamers polybag 

10x2,5cm paper 

€ 2,25 

Streamers polybag 

10x5cm paper 

€ 2,25 

Streamers polybag 

20x2,5cm paper 

€ 3,00 

Streamers polybag 

20x5cm paper 

€ 3,00 

*Op aanvraag confetti beschikbaar 

in andere vormen 

Confetti & Streamers Bulk Paper 

De Stadium Shot II is met zijn maximale bereik van 40 meter uitermate geschikt 

voor zowel in- als outdoor gebruik, zoals festivals, clubs, of zelfs voetbalwedstrijden. 

Met de meegeleverde low-noise compressor bouw je een druk van maar liefst 8 bar 

op, waarmee je een grote hoeveelheid streamers of confetti de lucht in schiet en 

een overweldigende indruk achter laat op ieder feest! 

De confetti en streamers zijn in verschillende kleuren beschikbaar, in metallic en 

papieren (biologisch afbreekbaar) uitvoering en zijn tevens brandvertragend. 

De confetti is verpakt in zakken van 1kg en zijn te gebruiken in de CO2 Launcher, 

Swirl Fan XL en de Stadium Shot II. 

De streamers zijn verpakt in polybags van 10 streamer rolletjes en zijn te gebruiken 

in de CO2 Launcher en de Stadium Shot II. 

Kleuren - Confetti paper 

MagicFX Stadium Shot II 

Kleuren - Streamers paper 

Kleuren - Confetti metallic 

Kleuren - Streamers metallic 

Confetti & Streamers Bulk Metallic 

*Per schot is er een afdicht-set nodig. 

De afstopping gaat als eerst in de buis, 

daarna de vulling en op het uiteinde van de 

buis word de afdichtdop vast getaped. 

€1,10 per set 

 

Artikel Verkoopprijs 

Confetti zak 1kg 

55x17mm metallic 

€ 14,75 

Streamers polybag 

10x1,5cm metallic 

€ 4,75 

Streamers polybag 

10x2,5cm metallic 

€ 4,75 

Streamers polybag 

10x5cm metallic 

€ 4,75 

Streamers polybag 

20x2,5cm metallic 

€ 7,75 

Streamers polybag 

20x5cm metallic 

€ 7,75 

Vulling confetti 

Max. 3 kg 

Vulling streamers 

Max. 25 bags 10m x 1,5cm 

Max. 12 bags 10m x 2,5cm 

Max. 12 bags 10m x 5cm 

Max. 8 bags 20m x 5cm 



Artikel Dagprijs 

CO2 Jet € 40,00 

2x CO2 Jet set 

Bestaande uit: 

2x CO2 Jet 

2x CO2 slang 10m 

2x CO2 Fles 50 liter 

-   (80 sec) 

€ 195,00 

CO2 Gun 

Kies nu voor een spectaculair effect dat uw publiek volledig uit zijn dak zal laten 

gaan! De CO2 Jet produceert rookpluimen van ijskoude CO2 damp tot een hoogte 

van 8m. Het effect van de CO2 Jet is zeer spectaculair omdat de krachtige witte 

rookpluim in een fractie van een seconde verschijnt met een hard sissend geluid en 

na het afvuren ook weer direct verdwijnt. De CO2 Jets kunnen worden aangestuurd 

met DMX door middel van een switch pack of een controller zoals de Effect’ivator. 

De CO2 Jets zijn compact en robuust en kunnen op zowel podia worden geplaatst 

als in truss worden gemonteerd. 

CO2 Jet 

Met de CO2 Gun kun je het overweldigende effect, in handen geven van danseressen 

of artiesten. Je bereikt hiermee ultieme interactie met je publiek. De CO2 Gun is zeer 

compact en eenvoudig aan te sluiten op een CO2 fles. In combinatie met de CO2 back 

pack heb je nog meer bewegingsvrijheid. 

Artikel Dagprijs 

CO2 Gun 

‘back pack set’ 

Bestaande uit: 

1x CO2 Gun 

1x CO2 Back pack 

1x CO2 Fles 10 liter 

- (10 sec) 

€ 70,00 

CO2 Gun 

‘50L fles set’ 

Bestaande uit: 

1x CO2 Gun 

1x CO2 slang 15m 

1x CO2 Fles 50 liter 

- (80 sec) 

€ 100,00 



Artikel Dagprijs 

Sparkular Mini € 65,00 

MagicFX Stage Flame 

Dé perfecte simulatie van een vuurwerk fontein, zonder geur, weinig rook en 

vergunningsvrij! Een sensatie bij een opening, prijsuitreiking of een concert. Het is 

een ‘koud’ effect en daarom niet brandgevaarlijk daardoor zowel binnen als buiten 

te gebruiken. De Sparkular Mini is gemakkelijk te bedienen met een DMX signaal, 

en is eenvoudig door te lussen met Powercon in/uit.  

Het reservoir vul je gemakkelijk aan de bovenkant van de machine met het speciale 

Spark FX poeder. 

Showven Sparkular Mini 

De Stage Flame is compact en geeft een spectaculair effect op ieder evenement met 

metershoge vlammen en volledig via DMX aangestuurd. De output met de 

Coleman vulling is ong. 3-4m hoog. Wil je meer? Ga dan voor de Propaangas fles 

voor vlammen van zo’n 4-5 meter hoog. Nog niet hoog genoeg? Combineer dan 

de Coleman vulling met de Propaangasfles en trakteer het publiek op 

hartverwarmende 6-8 meter hoge vlammen!  

Er zijn Medium en Large vullingen beschikbaar. Het verschil is dat de large korrels 

wat langer branden. Waardoor ze hoger gespoten worden door de Sparkular Mini. 

De fonteinhoogte met Large is 2.5 tot 3.5 meter en voor Medium is dat 1.5 tot 2.5 

meter. Sparkular Mini verbruikt ongeveer 8g poeder per minuut, dus staat 1 zakje 

voor zo’n 6 minuten sparks. 

Artikel Verkoopprijs 

Vulling Medium 

50 gram 

€ 15,00 

Vulling Large 

50 gram 

€ 15,00 

Artikel Dagprijs 

Stage Flame € 125,00 

VERHUUR 
RESTRICTIES 

Artikel Verkoopprijs 

Coleman 440g € 7,50 

Propaangasfles 10L 

+ 10m slang 

€ 45,00 



Met deze zeer krachtige JEM Glaciator X-Stream rookmachine creëer je zonder 

droogijs of C02 flessen een professioneel low-fog effect bij indoor gebruik. 

Uitstekend geschikt voor theaterproducties en filmopnames, maar ook voor 

bruiloften en product lanceringen. Met de JEM Glaciator X-Stream voeg je een 

magisch en spectaculair effect toe wat ongetwijfeld een indruk achterlaat bij het 

publiek. 

Met een vloeistoftank van 5 liter en een verbruik van maximaal 110ml per minuut 

zal je niet snel zonder rook komen te zitten. De output is continu met een opbrengst 

van 80m
3
 per minuut. De dichtheid en timer-control is in te stellen maar ook via 

DMX aan te sturen. 

 

Met het optionele Ducting System kun je door middel van 2 slangen van 5 meter 

een grotere afstand creëren tussen de machine en het podium of toneel. 

 

Martin JEM Glaciator X-Stream 

Artikel Dagprijs 

Glaciator X-Stream € 175,00 

 

Let op: 

De machine draait op 32A mono 

fase / 4,9kw, 23A. 

Het flightcase gewicht is 175kg met 

een afmeting van 110x72x86.  

 

Ducting system 

2x 5m slang 

€ 20,00 

Artikel Verkoopprijs 

JEM Heavy Fog 

Fluid, B2 (per liter) 

Standaard dichtheid 

€ 9,00 

JEM Heavy Fog 

Fluid, C3 (Per liter) 

Hoge dichtheid 

€ 9,00 



Deze rookmachine van Martin is de ideale oplossing voor cafés en openbare 

gelegenheden waar rook nodig is om de lichteffecten beter tot hun recht te laten 

komen. De krachtige en professionele rookmachine is voorzien van een 

afstandsbediening en is optioneel te besturen via DMX . De Martin Magnum 1200 

beschikt over een 850W verwarmingselement die zorgt dat hij binnen 8 minuten 

gereed is voor gebruik. Met een vloeistofreservoir van 2.3 liter en een output van 

290m
3
 per min is het een compact apparaat voor gebruik op de kleinere locaties. 

Martin Magnum 1200 

Artikel Dagprijs 

Magnum 1200 € 15,50 

Martin Pro 2000 

De Martin Pro 2000 is een rookmachine voor de wat grotere feesten en drive-in 

shows. Via DMX of met de afstandsbediening stuur je hem gemakkelijk aan. 

De Martin Pro 2000 beschikt over een 1600W verwarmingselement en is binnen 8 

minuten opgewarmd. Met een tankinhoud van 9.5 liter en 700m
3
 per minuut zet je 

een club, zaal, café of terras in no-time vol met rook!  

Artikel Dagprijs 

Pro 2000 € 25,50 

Artikel Dagprijs 

JEM ZR44 € 35,00 

JEM ZR45 € 40,00 

Martin JEM ZR44 / ZR45 

Alle rookmachines uit de ZR-serie zijn extreem zuinig met hun vloeistof en hebben 

de mogelijkheid om continu te blijven werken zonder tussentijdse opwarmtijd! Een 

goede toevoeging aan elke show! Of dat nu in het plaatselijke café is of op een 

festival... dat maakt niet uit, de ZR-serie staat zijn mannetje.  

ZR44 output: 1200m
3
 per minuut  

ZR45 output: 1300m
3
 per minuut  

Artikel Verkoopprijs 

JEM Pro Fog 

(Per liter) 

€ 6,00 

Artikel Verkoopprijs 

JEM Pro Fog 

(Per liter) 

€ 6,00 

Artikel Verkoopprijs 

JEM Pro Fog 

(Per liter) 

€ 6,00 



In tegenstelling tot een rookmachine, die een dichte rook genereerd, zal een haze 

machine een subtielere, minder dichte ‘mist’ creëren. Dit maakt het ideaal voor 

gebruik in bijvoorbeeld theaters of bij tv opnames, maar is ook nog steeds 

toepasbaar in bijvoorbeeld grotere clubs. 

In de Martin JEM 24/7 is zowel ‘Pro Fog’ als ‘Pro Haze’ vloeistof te gebruiken, 

waarbij de rook een wat dichtere mist maakt, toepasbaar op bijvoorbeeld festivals. 

De ‘Density’ en ‘Output’ zijn gemakkelijk in te stellen met de LED interface op het 

apparaat, en is verder via DMX aan te sturen. Binnen 3 minuten is de 24/7 

opgewarmd en heeft een maximale output van 2000m
3
 per minuut welke voor 

langere tijd aaneengesloten kan worden behaald. 

Martin JEM 24/7 

Artikel Dagprijs 

JEM 24/7 € 30,50 

Swefog Ultimate 200 / III / 3000 

De Ultimate hazers zijn gemakkelijk te gebruiken hazers die een unieke 

atmosferische canvas genereren met verfijnde versterking van optische helderheid, 

lichtreflectiviteit en kleurhelderheid. Door gebruik van een compressor is er geen 

opwarmtijd nodig. Hoog rendement in combinatie met de lange hangtijd van de 

vloeistof uit de C-serie door de kleine deeltjes zorgt voor een rustige waas op uw 

locatie. 

 

De Ultimate 200 heeft een ingebouwde compressor 

heeft een tankinhoud van 1 liter en word via DMX 

aangestuurd. 

 

De Ultimate III heeft een apart compressor deel, wat het 

mogelijk maakt dit deel verder weg te zetten d.m.v. een 

langere luchtslang, om geluid te reduceren. Deze hazer 

zal moeten worden aangestuurd met een dimmer. 

 

De Ultimate 3000 heeft net zoals de III ook een aparte 

compressor en een tankinhoud van 2,5 liter. 

Artikel Dagprijs 

Duramax X3 € 35,00 

Swefog Duramax X3 

De Swefog Duramax X3 werkt met een vloeistof op waterbasis en heeft een 

maximale continue output van 2.500m
3
 per minuut. Het verbruik is daarbij 17,5ml 

per minuut. De tankinhoud is maar liefst 5 liter. De vloeistof is verpakt in een 

SmartBiB (bag-in-box). De Duramax X3 word via DMX aangestuurd. De machine is 

in een flightcase ingebouwde waardoor hij uitermate geschikt is voor touring 

doeleinde. 

Artikel Dagprijs 

Ultimate 200 € 32,50 

Ultimate III € 51,00 

Ultimate 3000 € 51,00 

Artikel Verkoopprijs 

Ultimate C-Fluid 

(Per liter) 

€ 23,50 

Artikel Verkoopprijs 

Swefog Neutral Pro 

MD Hazevloeistof 

(5 liter) 

€ 50,00 

Artikel Verkoopprijs 

Pro Fog (Per liter) € 6,00 

Pro Haze (Per liter) € 6,00 



Artikel Dagprijs 

Snowboy 

+ afstandsbediening 

€ 20,00 

Met deze sneeuwmachine tover je iedere locatie om in een winter wonder land, 

welk seizoen het ook is. De ideale oplossing voor dat magische moment bij een 

bruiloft, of om een winterdag te creëren voor een tv opname. 

Met de ‘Ready to use’ sneeuwvloeistof en meegeleverde afstandsbediening is het  

een gemakkelijk in te zetten sneeuwmachine. 

 

De Snow Boy geeft een sneeuw illusie op 

basis van, op grootte in te stellen, schuim 

vlokken. 

MagicFX Snow Boy 

Artikel Dagprijs 

Bubble Monster 

+ afstandsbediening 

€ 40,00 

MagicFX Bubble Monster 

De MagicFX Bubble Monster is speciaal ontwikkeld voor de grotere locaties zoals 

clubs, discotheken, theaters en grote podia. 

Deze machine produceert zo’n 6000 bellen per minuut en verbruikt ongeveer 5 liter 

vloeistof voor 60 minuten aan bubbels. Met de meegeleverde afstandsbediening 

kunt u de snelheid van de fans bepalen. Waarbij een snellere fan stand, fijnere 

bubbels uit de machine laat komen. Voor ieder feest een te gekke toevoeging om 

het publiek te verbazen en te vermaken.  

Artikel Verkoopprijs 

Sneeuwvloeistof 

‘Ready to use” 

(per liter) 

€ 3,50 

Artikel Verkoopprijs 

Bellenblaasvloeistof 

‘Ready to use” 

(per liter) 

€ 3,50 



Artikel Dagprijs 

50cm fan € 5,00 

Met een ventilator verspreid je gemakkelijk de rook van de rookmachine, om zo 

een snelle en egalere rookvulling van jou ruimte of podium te krijgen. 

Deze ventilator heeft een doorsnee van 50cm en is handmatig in te stellen op 3 

verschillende standen. Simpel en effectief. 

50cm Fan 

Artikel Dagprijs 

Radial Fan € 6,00 

Radial Fan 

De zogenaamde slakkenhuisventilator verzamelt de kracht van de luchtverplaatsing 

om het via een nauwe uitgang uit te stoten. Hierdoor wordt een flinke luchtcirculatie 

gecreëerd, ideaal als special effect of om rook goed te kunnen verspreiden. 

Dankzij de drie instelbare standen is hij variabel in te stellen qua snelheid. 

De ventilator kan een luchtverplaatsing tot 60m³ per minuut bereiken. Hierdoor 

wordt vrij veel lucht efficiënt verplaatst, om eenvoudig en snel een grote ruimte te 

kunnen vullen met rook zonder pluimen te veroorzaken. 

Artikel Dagprijs 

Turbine € 7,50 

De CLF Turbine is een krachtige ventilator stevige metalen behuizing. Deze 

ventilator is uitermate geschikt om samen met een rookmachine te gebruiken om 

de rook mooi te verdelen. Door middel van de DMX besturing is de snelheid van de 

ventilator traploos te bedienen. Er is een 3 en 5 pins DMX aansluiting aanwezig. 

Je kunt de Turbine tot 270° graden draaien om een windrichting te kiezen. 

CLF Turbine 



CONSUMABLES 

CONFETTI & STREAMERS 

CO2 

SPARKULARS & FLAMES 

SMOKE & HAZE 

SNOW & BUBBLES 

Artikel Eenheid Eenheid prijs Staffelprijs Per doos 

Electric cannon confetti paper 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 5,75 

€ 6,25 

€ 110,00  (20 stuks á € 5,50) 

€ 120,00 (20 stuks á € 6,00) 

Electric cannon confetti metallic 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 6,75 

€ 7,75 

€ 130,00 (20 stuks á € 6,50) 

€ 150,00 (20 stuks á € 7,50) 

Electric cannon streamers paper 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 6,00 

€ 7,00 

€ 115,00 (20 stuks á € 5,75) 

€ 135,00 (20 stuks á € 6,75) 

Electric cannon streamers metallic 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 7,00 

€ 8,75 

€ 135,00 (20 stuks á € 6,75) 

€ 175,00 (20 stuks á € 8,75) 

Bulk confetti paper 1kg zak, 55x17mm € 8,75 € 85,00 (10 stuks á € 8,50) 

Bulk confetti metallic 1kg zak, 55x17mm € 14,75 € 145,00 (10 stuks á € 14,50) 

Bulk streamers paper 

1,5mm / 2,5mm / 5mm 

10m polybag 

20m polybag 

€ 2,25 

€ 3,00 

€ 100,00 (50 stuks á € 2,00) 

€ 125,00 (50 stuks á € 2,50) 

Bulk streamers metallic 

1,5mm / 2,5mm / 5mm 

10m polybag 

20m polybag 

€ 4,75 

€ 7,75 

€ 106,25 (25 stuks á € 4,25) 

€ 181,25 (25 stuks á € 7,25) 

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

CO2 fles t.b.v. CO2 back pack 10 liter (10 seconden) € 45,00  

CO2 fles groot 50 liter (80 seconden) € 70,00  

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

Sparkular Mini vulling ‘Medium’ 50 gram € 15,00  

Sparkular Mini vulling ‘Large’ 50 gram € 15,00  

Stage Flame vulling Coleman 440g bus € 7,50  

Stage Flame vulling propaangas 10 liter fles € 45,00  

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

JEM Heavy Fog Fluid, B2 (per liter) 

Standaard dichtheid 

Per liter 

Per can 5 liter 

€ 9,00 

€ 45,00 

 

JEM Heavy Fog Fluid, C3 (per liter) 

Hoge dichtheid 

Per liter 

Per can 5 liter 

€ 9,00 

€ 45,00 

 

JEM Pro Fog Per liter 

Per can 9,5 liter 

€ 6,00 

€ 57,00 

 

JEM Pro Haze Per liter 

Per can 9,5 liter 

€ 6,00 

€ 57,00 

 

Swefog Ultimate C-Fluid Per liter 

Per can 5 liter 

€ 23,50 

€ 117,50 

 

Swefog Neutral Pro MD hazevloeistof  Bag-In-Box 5 liter € 50,00  

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

Showtec sneeuwvloeistof 

‘Ready to use” 

Per liter 

Per can 5 liter 

€ 3,50 

€ 17,50 

 

Showtec bellenblaasvloeistof 

‘Ready to use” 

Per liter 

Per can 5 liter 

€ 3,50 

€ 17,50 

 



ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen 

Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag, exclusief BTW en onder voorbehoud 

van beschikbaarheid. In bepaalde gevallen kan de apparatuur niet zonder DSL personeel gehuurd worden *. 

Reserveringen worden minimaal 3 dagen voor de huurdatum gemaakt. 

Vóór het maken van een offerte zijn uw debiteurgegevens in ons bezit. 

Veranderingen of wijzigingen in deze gegevens ná facturatie worden uitgevoerd à 10 euro per aanpassing. 

Houd rekening met een veilig transport van onze goederen. Open aanhangwagens zijn niet toegestaan. 

- U toont een geldig legitimatiebewijs 

- Een bedrijf of vereniging overlegt een uittreksel van de KVK niet ouder dan 3 maanden 

- U meldt dit vooraf aan ons, met de naam van de persoon die komt afhalen 

- U legitimeert zich per email met een geldig legitimatiebewijs (info@dslverhuur.nl) 

- De afhaler toont een geldig legitimatiebewijs 

- U legitimeert zich per email met een geldig legitimatiebewijs (info@dslverhuur.nl) 

- Bij afleveren legitimeert u zich met een geldig legitimatiebewijs 

De volledige betaling inclusief borg is een week vóór de verhuurdatum bijgeschreven op onze bankrekening 

NL83ABNA0587841958 ABN-AMRO onder vermelding van het debiteurnummer en het factuurnummer, 

of wordt per ingang van de huurperiode per PIN voldaan 

- Bij opdrachten onder 50 euro zijn wij genoodzaakt 5 euro behandelingskosten in rekening te brengen 

- Bij verhuurprijzen tot € 50 rekenen wij € 100 borg 

- Bij verhuurprijzen tot € 150 rekenen wij € 300 borg 

- Bij verhuurprijzen tot € 300 rekenen wij € 500 borg 

- Bij verhuurprijzen hoger dan € 300 word per opdracht de borg berekend 

U komt de apparatuur zelf ophalen: 

U komt de apparatuur niet zelf ophalen: 

U laat de apparatuur bezorgen: 

Betaling: 

VERHUUR 
RESTRICTIES 

* Bij deze melding word het artikel alleen verhuurd aan professionele bedrijven met de benodigde 

kennis en ervaring van dit artikel, óf inclusief personeel van DSL Geluids- en Lichtverhuur. 

Verhuur restricties: 

Contact informatie: 

Adres:   

 

 

 

Telefoon: 

Email: 

Website:  

 

IBAN nummer: 

KvK nummer: 

BTW nummer:  

DSL Geluids- & Lichtverhuur 

De Fok 23 

1742 PC  Schagen 

 

0224-218130 

info@dslverhuur.nl 

www.dslverhuur.nl 

 

NL83 ABNA 058 784 1958 

370 64 934 

8177.47.874.B.01 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

Zaterdag: 

Zondag: 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

Op afspraak 

Op afspraak 

Openingstijden 




