INFORMATIE INTERNET STROOM WATER
Evenementenhal Gorinchem
Postadres: Energieweg 2
7772 TV Hardenberg
T 0523 - 28 98 98
F 0523 - 28 98 00
E
I www.evenementenhal.nl
Prijzen van voorzieningen (internet, stroom, water)
Elektriciteitsaansluiting (tot 2 kW)

€ 132,50

ADSL (beperkt beschikbaar)

€ 175,00

Krachtstroom (3F + N + AARDE 32A)

€ 275,00

Watervoorziening (aanvoer)

€ 159,00

Krachtstroom (3F + N + AARDE 63A)

€ 399,00

Watervoorziening (aan- en afvoer)

€ 215,00

Krachtstroom (3F + N + AARDE 125A, beperkt beschikbaar)

€ 555,00

INTERNET
Wifi:
EVH-Open 1,0 Megabyte per seconde
Dit is een open netwerk voor zowel de bezoeker als de exposant. De bezetting van dit netwerk is tijdens de beurzen erg hoog. Hierdoor
kunnen wij de garantie op deze snelheid of beschikbaarheid niet bieden.
EVH-APP 2,0 Mbps
Dit netwerk is geschikt gemaakt voor de App van de Evenementenhal. Dit is voor de exposanten die geen internet op hun eigen telefoon
of tablet hebben. De App gaat via dit netwerk goed werken, maar de internetsnelheid is beperkt.
Deze netwerken kunnen de standhouders bestellen. Vervolgens krijgen ze een Wifi-ticket, hiermee kunnen 2 apparaten tegelijkertijd
inloggen en dus gebruik maken van het internet.
De Megabyte per seconde die hierboven genoemd zijn per Wifi netwerk, zijn de maximale snelheden. Naarmate deze drukker bezet
gaan worden, word de bandbreedte gedeeld. De Wifi bandbreedte van EVH-Gold gaat voor EVH-Silver, EVH-Silver gaat voor EVH-Bronze.
De wifi zenders zenden een signaal uit op de 2,4 en 5 Gigahertz band. Omdat er veel andere elektronische apparaten op de 2,4 GHz
band zitten, kunnen deze storen op het Wifi signaal. Dit kan zo erg zijn, dat het Wifi signaal volledig word weggedrukt. Helaas is dit niet te
voorkomen, omdat we niet weten welke technische apparaten de exposanten meenemen.
De 5 Gigahertz band heeft bijna geen storingsgebied, dus dit gaat eigenlijk altijd goed. Het enige puntje hiermee; Het apparaat waarop
de netwerk connectie nodig is (telefoon, laptop, tablet etc.), moet een 5 GHz netwerkkaart hebben om de connectie te kunnen maken.
Deze kaart is niet te zien, dit weet je alleen als je de specificatie weet van het apparaat. De meeste apparaten vanaf 2 jaar geleden tot
nu hebben deze standaard.
Internet mogelijkheden
Product*
Omschrijving
Bekabeld internet
8 Mb Bekabelde internetaansluiting
WIFI Ticket Brons (3 Mb)
3 Mb ticket voor 3 dagen, max. 2 apparaten
WIFI Ticket Zilver (4 Mb)
4 Mb ticket voor 3 dagen, max. 2 apparaten
WIFI Ticket Goud (6 Mb)
6 Mb ticket voor 3 dagen, max. 2 apparaten
VLAN
Prive WIFI netwerk
* Zijn online te bestellen en eventueel tijdens de beurs via de beursreceptie.
Producten op aanvraag** Omschrijving
VLAN 8 Mb
Privé Wifi netwerk 8 Mb
VLAN 20 Mb
Privé Wifi netwerk 20 Mb
** Zijn alleen beschikbaar op aanvraag.

Prijs 1 daags
€ 125,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 167,50
Op aanvraag

Prijs 2 daags
€ 150,00
€ 62,50
€ 125,00
€ 207,50
Op aanvraag

Prijs 3 daags
€ 175,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 250,00
Op aanvraag

Prijs 1 daags
€ 400,00
€ 667,50

Prijs 2 daags
€ 500,00
€ 835,00

Prijs 3 daags
€ 600,00
€ 1.000,00

STROOM
Standaard tot 10 Ampère ®2.000 Watt.
Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen of een extra 220 volt aansluiting. Bij eigen standbouw
heeft u altijd een elektriciteitsaansluiting nodig voor verlichting of eventuele demonstraties met elektrische capaciteiten. Wanneer u een
elektriciteitsaansluiting heeft aangevraagd, dient u bij het opbouwen van uw stand, indien nodig, zelf over verlengsnoeren en stekkerdozen te beschikken daar er bij een elektriciteitsaansluiting één stroompunt aanwezig is. Dit geldt voor zowel uw eigen standbouw als voor
standbouw van Evenementenhal Hardenberg.
Spanning
230V
400V
400V
400V

Stroom
10A
32A
63A
125A

Vermogen
2.000W
20.000W
40.000W
80.000W

Stekker
huisstekker
5 polig 32A
5 polig 63A
5 polig 125A

WATER
Wij leveren een ¾ aanvoer slang met drinkwater aan. Op deze slang zit een Geka koppeling met daarop een wasmachine kraan.
De druk hierop is ongeveer 2,5 bar.
De afvoer wordt afgevoerd d.m.v. een dompelpomp. Deze wordt geleverd in een bak van L80cm x B60cm x H50cm.
Hierin kunnen ze de afvoer kwijt. De pomp is aangesloten op een ¾ gewapende slang. Op enkele plekken in de hal is een rechtstreekse
aansluiting op de ¾ slang mogelijk. Deze is dan voorzien van een Geka koppeling. Dit zal in overleg moeten met de TD.

