VIRTUAL STUDIO HIGH LIGHT
Bovenop Capital C, het creatieve centrum van Amsterdam, vind je de High Light: een exclusieve
event ruimte die bestaat uit een glazen koepel met indrukwekkend uitzicht over Amsterdam. Je kunt
hier vanaf nú jouw (geplande) vergadering, show of event live streamen vanuit onze nieuwe High
Light Studio, denk aan (of verras ons met een ander creatief idee):

•
•
•
•
•
•
•
•
2 uur
4 uur
8 uur

Pod cast
Live radio
Talk show
Product launch
Panel discussie
Video conferentie
Ronde tafel gesprekken
Virtuele meeting of workshop
v.a. € 2.500,v.a. € 4.800,v.a. € 8.900,-

THE PACKAGE
•
•
•
•
•
•
•
•

High speed live streaming
LED verlichting & panelen
Volledig ingerichte studio met audiovisuele techniek
Streaming capaciteit tot 500 deelnemers (upgrade is mogelijk!)
Tailor made landingspage voor deelnemers inclusief eigen look & feel
Opname van live-stream, om later te delen op social of andere kanalen
1200 m2 Rooftop met uniek uitzicht over Amsterdam, te branden naar jouw live stream
2 technici & 1 eventmanager die jouw live stream begeleiden (volgens ons Corona protocol)

EXTRA’S
•
•
•
•
•
•
•

Streaming +500 deelnemers
Online chatfunctie
Extra begeleiding planning & organisatie
Branded aftermovie
Talkshow host
Moderator
Virtual meeting room met meerdere online sprekers

v.a. € 250
v.a. € 500
v.a. € 750
v.a. € 750
v.a. € 1.000
v.a. € 1.000
v.a. € 2.000

AUDIOVISUELE TECHNIEK
Omschrijving

Aantal

Basis set
Audio basis systeem
Digitale audio mixer
Draadloze headset microfoon
Draadloze handheld microfoon
Panasonic HD remote camera
Roland VH50 camera regie
Laptop met PowerPoint
Mediaspeler met video afspeelsoftware
Wireless presenter (klikker)
Frontlicht voor opnames en uitzendingen
Tegenlicht om meer diepte in camerabeeld te creëren
LED verlichting + panelen

1
1
4
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Web cast
Webcast systeem basis
Webcast tot 500 kijkers
Portal in huisstijl webcast
Webcast PPT synchronisatie

1
1
1
1

Operationeel
Audio technicus
Camera regie & licht technicus

1
1

VEILIGHEIDSMAATREGELEN COVID-19
26 maart 2020 - Vanwege de huidige situatie rondom COVID-19 hebben wij voorzorgsmaatregelen
getroffen die in lijn zijn met de adviezen van het RIVM. Voor ons is jouw veiligheid en gezondheid, tijdens
het live streamen van de events, onze hoogste prioriteit. Wij zullen deze maatregelen continue
aanpassen op basis van de nieuwe adviezen.
Algemeen
• Ten alle tijden houden wij de regel van 1,5 meter afstand in acht. Dit geldt voor zowel ons
personeel als de gasten;
• Alle gebruikte materialen worden dagelijks meerdere malen gereinigd volgens de richtlijnen. Voor
én tijdens de opnamedag worden de liften, deurklinken én toiletten elk uur gedesinfecteerd. Dit
geldt ook voor al het meubilair en de audiovisuele techniek
• Op locatie vindt u op elke verdieping meerdere punten met desinfecterende handgel,
handschoenen én papieren zakdoekjes;
Personeel
• Ons personeel wordt dagelijks gecheckt op klachten, en bij de minst gewezen klachten begeleiden
zij het event niet. Ons personeel komt niet in direct contact met elkaar en zij reizen apart;
• Vanuit Bourgonje zijn er maximaal 2 technici aanwezig en vanuit Capital C is er maximaal 1
eventmanager aanwezig;
Tijdens event
• Onze eventmanager zal u begeleiden tijdens het evenement. U kunt zich melden bij de receptie
van Capital C waar u wordt gevraagd uw handen te desinfecteren en 1,5 meter afstand te houden;

•

U neemt de lift of trap naar de 6e etage. U wordt verzocht alléén de lift te betreden. Indien dit niet
mogelijk is adviseren wij gebruik te maken van onze trap, wederom met de regel 1,5 meter
afstand.

•

Op de 6e etage wordt u ontvangen door onze eventmanager. Hier wordt u gevraagd wederom uw
handen te desinfecteren.

•

Het team van moderators, host of gastsprekers mag bestaan uit maximaal 4 personen op 1 etage,
met daarbij de gepaste 1,5 afstand. Meer gastsprekers? Zij zullen zich kunnen voorbereiden in
onze aparte voorbereidingsruimte op onze 6e etage, en kunnen gebruik maken van een aparte
entree;

•

De apparatuur wordt aangepast: een revers microfoon wordt gebruikt en alleen bevestigd door de
gebruiker zelf. Wij zetten tafelmicrofoons in voor wisselende gasten. De setting wordt opgebouwd
met 2 meter afstand;

ANNULERINGSVOORWAARDEN COVID-19
Tijdelijke annuleringsvoorwaarden t/m 1 juni 2020
Annuleringen door opdrachtgever

Uiterlijk tot 14 dagen voor het event hanteren we de volgende voorwaarden. U kunt volgens deze voorwaarden
uw evenement kosteloos verzetten naar een andere datum binnen 13 maanden vanaf de geplande event datum.
•

In geval van een officiële coronavirus-uitbraak in Nederland vastgesteld door de overheid, waarbij het
advies wordt gegeven om groepen mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, hanteren we de
voorwaarde dat er kosteloos geannuleerd kan worden. Dit geldt voor de zaalhuur van Capital C. De overige
kosten die reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door Capital C worden
geheel in rekening gebracht;

•

Indien er vanuit de overheid geen officiële uitspraken & regulering is vastgesteld omtrent het coronavirus
in Nederland, maar de opdrachtgever wil vanwege deze omstandigheid en eigen interne policy toch het
evenement annuleren, hanteert Capital C geen annuleringskosten op de zaalhuur. U kunt uw evenement
kosteloos verzetten naar een andere datum binnen 13 maanden. De overige kosten die reeds zijn gemaakt
of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door Capital C worden geheel in rekening gebracht;

Uiterlijk tot 72 uur voor de datum van het event hanteren we de volgende voorwaarden
•

In geval van een officiële coronavirus-uitbraak in Nederland vastgesteld door de overheid, waarbij het
advies wordt gegeven om groepen mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, hanteren we de
voorwaarde dat er kosteloos geannuleerd kan worden. Dit geldt voor de zaalhuur van Capital C. De overige
kosten die reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door Capital C worden
geheel in rekening gebracht;

•

Indien er vanuit de overheid geen officiële uitspraken & regulering is vastgesteld omtrent het coronavirus
in Nederland, maar de opdrachtgever wil vanwege deze omstandigheid en eigen interne policy toch het
evenement annuleren, dan geldt dat 25% van de zaalhuur dient te worden betaald. De overige kosten die
reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door Capital C worden geheel in
rekening gebracht.

Binnen 72 uur voor de datum van het event hanteren we de volgende voorwaarden
•

In geval van een officiële coronavirus-uitbraak in Nederland vastgesteld door de overheid, waarbij het
advies wordt gegeven om groepen mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, hanteren we een
annuleringstermijn waarbij er 25% annuleringskosten worden doorberekend over de zaalhuur. De overige
kosten die reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door Capital C worden
geheel in rekening gebracht;

•

Indien er vanuit de overheid geen officiële uitspraken & regulering is vastgesteld omtrent het coronavirus
in Nederland, maar de opdrachtgever wil vanwege deze omstandigheid en eigen interne policy toch het
evenement annuleren, dan geldt dat 75% van de zaalhuur dient te worden betaald. De overige kosten die
reeds zijn gemaakt of niet meer kosteloos geannuleerd kunnen worden door Capital C worden geheel in
rekening gebracht;

Bij Capital C kunt u dus t/m 14 dagen voor het evenement kosteloos annuleren en uw evenement verzetten.
Alle bovenstaande voorwaarden gelden alleen wanneer het evenement binnen 13 maanden, op basis van
beschikbaarheid van Capital C, wordt verplaatst naar een nieuwe datum. Dit is met behoud van dezelfde
contract condities van het reeds geboekte event. Indien er een aanbetaling is gedaan, zal Capital C deze
behouden in de vorm van een deposit. Indien het evenement niet opnieuw wordt gepland, gelden de standaard
overeengekomen annuleringsvoorwaarden. Deze staan hieronder omschreven.

De preferred catering partners van Capital C, STAN&CO, Famous Flavours & Hete Peper, sluiten zich aan bij de
annuleringsvoorwaarden omtrent het coronavirus van Capital C. De preferred partner op het gebied van
audiovisuele apparatuur, Bourgonje, hanteert kosteloos annuleren t/m 5 dagen voor de datum van het event.
Uiteraard is Capital C ten alle tijden bereid uw persoonlijke situatie te bespreken en te bekijken of er andere
mogelijkheden zijn om tot een creatieve oplossing te komen die voor beide partijen werkt!
Annuleringen door Capital C
In geval van een officiële Coronavirus-uitbraak in Nederland vastgesteld door de overheid, waarbij het advies
wordt gegeven om groepen mensen te (ver)mijden/openbare events te annuleren, kan Capital C besluiten
geplande events te annuleren in het pand, waarbij geen schadevergoeding of andere compensatie zal worden
geboden.
Reguliere annuleringsvoorwaarden Capital C
Alle annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten
worden ontleend. De datum op de brief, e-mail of fax wordt als de definitieve annuleringsdatum beschouwd. De
totale waarde van uw reservering, op basis van de meest recente bevestiging van de groep, het evenement of
de conferentie, zal de basis vormen voor de annulering die moet worden betaald door de klant die het contract
heeft ondertekend.

Annulering van evenementen en aanverwante diensten tot 30 gasten
In het geval van annulering van reserveringen voor evenementen tot 30 gasten is de klant verplicht te betalen;
1. Vanaf ondertekening van het contract tot 15 dagen vóór de ingangsdatum, geen kosten
2. Van 14 tot 7 dagen vóór de ingangsdatum 50% van de reserveringswaarde
3. Binnen 6 dagen voor de ingangsdatum 100% van de reserveringswaarde
Annulering van evenementen en aanverwante diensten van 30-80 gasten
Bij annulering van reserveringen voor evenementen tussen 30 en 150 gasten is de klant verplicht te betalen;
1. Vanaf ondertekening van het contract tot 90 dagen vóór de ingangsdatum, geen kosten
2. Van 89 tot 30 dagen vóór de ingangsdatum 75% van de reserveringswaarde
3. Van 30 dagen voor de ingangsdatum 100% van de reserveringswaarde
Annulering van evenementen en aanverwante diensten vanaf 80 gasten
Bij annulering van reserveringen voor evenementen van meer dan 80 gasten is de klant verplicht te betalen;
1. Vanaf ondertekening van het contract tot 180 dagen vóór de ingangsdatum, geen kosten
2. Van 179 tot 90 dagen vóór de ingangsdatum 50% van de reserveringswaarde
3. Vanaf 90 dagen vóór de ingangsdatum 100% van de reserveringswaarde

