
Bouwend Nederland studio
Factsheet extern



Locatie 

● Studio 1 Bouwhuis 

● Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

● 11e etage

● Zaal 11.26

● Oppervlakte: 37 m²

Praktische informatie



Wat betaal je om de studio te gebruiken?

Leden van Bouwend Nederland en externe partijen kunnen de studio inzetten voor hun online

events. Voor deze doelgroepen gelden volgende tarieven:

• Leden + interne huurders Bouwhuis: 2250,- euro voor een dagdeel van 5u (excl. BTW)

• Externe partijen: 2500,- euro voor een dagdeel van 5u (excl. BTW)

Wat krijg je voor dit bedrag? 

● Uitgebreide voorbereiding

● Professionele coördinatie voor, tijdens en na het event van een BNL event manager

● Ondersteuning van 1 professionele technieker en 1 ervaren regisseur

● Keuze uit twee verschillende opstellingen (zie slide 7)

● Uitzending via Teams Live Events

● Kant en klare opname van de uitzending na afloop



Hoe reserveer je de studio?

Mail naar evenementen@bouwendnederland.nl om de studio voor jouw event vast te

leggen. Wat moet je opnemen in je aanvraag?

• Naam van het event

• Datum van het event

• Onderwerp van het event

• Aantal verwachte online gasten

• Aantal sprekers die fysiek in de studio aanwezig zullen zijn

• Naam van de dagvoorzitter

• Voorkeur opstelling decor

mailto:evenementen@bouwendnederland.nl


Wat is het coronaprotocol van Bouwend Nederland?

Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM is er een gebruiksklare studio setup

gebouwd dat het mogelijk maakt om Covid-proof uitzendingen te maken. 

Maximale capaciteit in de studio?

• 3 personen tegelijk in de studio

• Wissels zijn mogelijk

Aanvullende informatie:

• Het algemene coronaprotocol van Bouwend Nederland

• Er is een deelnemer op mijn evenement geweest met een COVID-19 besmetting. Wat nu?

https://buurman.bouwendnederland.nl/Afdelingen/evenementen/Nieuws/Paginas/Coronaprotocol_BNL_svz17nov.docx
https://buurman.bouwendnederland.nl/Afdelingen/evenementen/Documents/Draaiboek%20besmetting%20bij%20evenement%20BNl.docx


Uitzendplatform 

● Teams Live Events

Bekijk de introductievideo over dit uitzendplatform

Extra technische ondersteuning?

o Wil je graag extra technische ondersteuning voor 

jouw event? Neem dan contact op met het

evenementenbureau om je wensen te bespreken.

Welk uitzendplatform wordt gebruikt?

https://www.youtube.com/watch?v=TOZc1cFCyNw&feature=youtu.be
mailto:evenementen@bouwendnederland.nl


Verschillende 
opstellingen studio



✔Mogelijke setting 1: loungehoek



✔Mogelijke setting 2: statafel



Opname video’s



Welke pakketten zijn er mogelijk voor een opname?

De Bouwend Nederland studio kan ook ingezet worden om video’s op te nemen. De

nodige technische ondersteuning hangt af van het type opname en daarom zijn er 

twee verschillende pakketten samengesteld:

• Pakket A: opname met weinig technische ondersteuning

• Pakket B: opname met uitgebreide technische ondersteuning zoals editing



Welke dienstverlening krijg je voor pakket A?

Wat is inclusief in dit pakket?

• Huur van de ingerichte studio voor 2u

• Technische ondersteuning voor en tijdens opname

• Beperkte montage van 1u

Wat is niet inclusief?

• Productieondersteuning door een event manager, regisseur of projectleider

• Uitgebreide montage van 4u door technicus

Wat zijn de kosten?

• Leden + interne huurders Bouwhuis: 900,- euro (excl. BTW)

• Externe partijen: 1050,- euro (excl. BTW)



Welke dienstverlening krijg je voor pakket B?

Wat is inclusief in dit pakket?

• Huur van de ingerichte studio voor 2u

• Technische ondersteuning gehele sessie incl. dry run en opmaken script/draaiboek

• Technische doorloop met opdrachtgever voor opnamedag

• Productieondersteuning voor, tijdens en na opname door event manager/regisseur

• Uitgebreide montage van 4u

Wat zijn de kosten?

• Leden + interne huurders Bouwhuis: 1725,- euro (excl. BTW)

• Externe partijen: 1875,- euro (excl. BTW)



Vragen?



Neem contact met ons op! 

Niels Roseboom

n.roseboom@bouwendnederland.nl

06 - 15 21 77 94

Silke Gurdebeke

s.gurdebeke@bouwendnederland.nl.

06 - 21 15 83 48

mailto:n.roseboom@bouwendnederland.nl
mailto:s.gurdebeke@bouwendnederland.nl
mailto:E.Schepen@bouwendnederland.nl

