
 

 

Netstar Audiovisueel B.V. E-mail: verhuur@netstar-av.nl Website: www.netstar-av.nl 
Bingerweg 18-R Telefoon: +31 (0)23 5325202 IBAN: NL59 RABO 0146 8537 92   
2031 AZ Haarlem  Telefax  : +31 (0)23 5324061 KvK Haarlem: 53 41 50 86  
  BTW-nr: NL 8508 7179 7B01 
 
 

Led scherm of andere apparatuur in uw stand? 

De Nationale Staalbouwdag biedt u als exposant de mogelijkheid om gemakkelijk presentatie apparatuur 

in te huren, tegen aantrekkelijke tarieven. 

Netstar Audiovisueel is gespecialiseerd in het verhuren van audiovisuele middelen, die uw presentatie of 

beursdeelname zullen versterken. Door onderstaand formulier in te vullen, huurt u direct bij Netstar AV de 

gewenste apparatuur in. Voor al uw vragen kunt u direct bij ons terecht. Doordat de organisatie een 

inkoopkorting heeft bedongen, kunt u daar als exposant van profiteren! U vindt in deze leaflet een aantal 

aanbieding van onze populairste producten, maar voor een compleet overzicht kunt u ook een kijkje nemen 

op onze website www.netstar-av.nl  

Led-lcd scherm huren 

 Led-lcd monitor met design statief 180 cm hoog, of wandbeugel 
 Professionele Samsung Business display 
 Ingebouwde mediaplayer met usb (video of ppt) 
 Inputs: hdmi, dvi, displayport, vga 
 Resolutie: full-HD 1920 x 1080 
 Inclusief bekabeling 
 Inclusief installatie in uw stand 

 
 

 Beursaanbiedingen:* 
 
40 inch met statief, inclusief plaatsing in uw stand: €150,-  
48 inch met statief, inclusief plaatsing in uw stand: €195,-  
55 inch met statief, inclusief plaatsing in uw stand: € 275,- 
65 inch met statief, inclusief plaatsing in uw stand: € 395,-  
82 inch met statief, inclusief plaatsing in uw stand: € 495,- 

                                                                                                                                                                Voorbeeld van een 40” LCD monitor geplaatst op statief  

Videowall huren  

 Wilt u écht opvallen?  
Huur dan een videowall! Een videowall kan aan een wand  
Worden gemonteerd, of op een vrijstaand vloer statief 
 

 Beursaanbiedingen:* 
 

Videowall 2x2 (4 x 46 inch monitor) 
Afmeting scherm 206 x 117 cm: € 750,-  
 
Videowall 3x3 (9 x 46 inch monitor) 
Afmeting scherm: 309 x 175,-: € 1595,- 
 
*Alle prijzen zijn exclusief BTW                                              Voorbeeld van een videowall 2x2 

http://www.netstar-av.nl/
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Orderbevestiging 

Na het bestellen via dit order formulier, zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken 

wanneer wij uw apparatuur komen installeren.. Indien u eerder nog vragen heeft, kunt u ons uiteraard bellen 

of mailen op onderstaande gegevens.  

Svp uw keuze hier aankruisen:

Ο ……inch led-lcd scherm                
(svp invullen welke inch maat)  

Ο   anders nl.: ……………… 

Ο  Videowall …… 
(svp invullen 2x2 of 3x3) 

 

 

Naam bedrijf  

Contactpersoon  

Standnummer  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Factuuradres   

Postcode, Plaats  

Hierbij geef ik Netstar Audiovisueel opdracht voor het leveren van de aangekruiste apparatuur, en ga ik 
tevens akkoord met de algemene voorwaarden, die op verzoek kosteloos kunnen worden toegezonden 

Datum, Plaats  

Naam in blokletters en 
handtekening 

 


