
Webinar bij TEF 
Vertel je verhaal vanuit 1 onze 3 TEF Studio’s in IJsselstein. Een update aan je 
medewerkers? Je expertise delen met klanten? Dat kan vanuit onze dynamische 
studio voor jouw online event, volledig volgens de richtlijnen van het RIVM. 
Wij ontzorgen van A tot Z.

Unieke Studio
Onze studio in IJsselstein is in de basis stijlvol van alle gemakken voorzien. 
We hebben een tafel waarbij plek is voor 4 gasten, waar op verzoek 
afscheidingswanden geplaatst kunnen worden. Deze studio is helemaal klaar 
voor jouw digitale event. Maak gebruik van onze compleet uitgeruste studio 
die voorzien is van alle denkbare techniek. 

Volledig verzorgd
We kunnen je ondersteunen met elk aspect van je online event. We verzorgen de 
techniek, content, livestream en de aankleding van de studio. Ook kunnen we je 
helpen bij de verhaallijn en interactie. Tijdens de voorbereiding ondersteunen en 
begeleiden we ook de gasten en sprekers. Op korte termijn, maken wij van jouw 
geplande seminar een interactieve webinar.

Vanuit hier streamen wij in een open of gesloten systeem een mix van alle content 
van de camera’s, PowerPoint en eventueel video’s. De complete studio is te boeken 
per dagdeel van minimaal 4 uur.

De apparatuur bestaat uit:
• Studio van 6 x 6 meter voorzien van audio en licht
• Complete video regie met laptops voor PowerPoint en video
• 2 ondersteunende LED schermen van ieder 55 inch
• Diverse camera’s
• Een afkijkscherm voor de presentatoren 
• Revers of katheder microfoons
• Webpagina voor livestream

Kostenoverzicht
• Huur technische studio, webinar studio en productiekantoor voor 4 uur
• Huur audiovisueel en streamingapparatuur
• Technisch personeel gedurende 4 uur

Tevens we kunnen ook gerichter maatwerk bieden, denk hierbij aan creatie van 
content, video’s, presentaties en het verzorgen van digitale interactie.

MAIL NAAR INFO@TEF-NL.COM
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Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw



Opties Webinar TEF
Extra uren           
Mochten de 4 uren uit de de aanbieding niet voldoende zijn, is de
locatie per uur verlengbaar.
Deze extra kosten bestaan uit huur studio’s, productiekantoor en 
personele bezetting.

Interactieve uitbreiding         
Optioneel kunnen wij het basissysteem uitbreiden 
met een systeem waarmee we live teksten en 
diverse integratie-applicaties kunnen toevoegen in de 
streaming naar gasten waardoor we een televisieprogramma
als Veronica Inside mee creëren.
Denk hierbij aan Twitter, het weerbericht of vragen van kijkers. 

Greenscreen            
U kunt gebruik maken van onze greenscreen om 
uw eigen achtergrond te bepalen. Denk hierbij aan 
logo’s, illustraties ter verduidelijking etc.

Eigen virtuele studio voor greenscreen       
We ontwerpen een eigen virtuele studio in huisstijl van de 
opdrachtgever. Deze verwerken wij in de streaming als 
achtergrond/omgeving. 

Studio inrichting            
Voor een extra aankleding van de studio beschikken wij over
allerlei meubilair inrichting: 
Een desk, luxe krukken, bankstellen, fauteuils, katheders, 
statafels etc.

Catering                 
Standaard is gebruik van koffie, thee en water. Dit is uit te breiden 
met een heerlijke lunch van onze huis leverancier Bar Brasserie Joris.
www.barbrasseriejoris.nl



 
 

 

 

 
 

Voorwaarden Webinar TEF 
 
• Wij gebruiken voor de streaming Zoom Pro. 
• Opdrachtgever zorgt ervoor dat iedereen voor de streaming is uitgenodigd.  

Hierdoor kunnen wij gelijk inprikken. 
• Presentator komt goed voorbereid naar de studio. 
• Alle content dient 3 dagen van tevoren aangeleverd te worden. 
• De ruimte is geschikt voor maximaal 4 personen i.v.m. de noodmaatregelen. 
• Naast deze voorwaarden zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing. 
 
 
Audio 
We zorgen voor de geluidsversterking van de live-stream.  
De audio-regie bestaat uit de volgende apparatuur: 
Audio-regie 
4 headsets of revers microfoons 
2 kleine luidsprekers voor o.a. feedback 
 
Licht 
Wij hebben een truss-constructie met verlichting, zodat alle presentatoren goed zijn uitgelicht. 
Licht-regie bestaat uit de volgende apparatuur: 
Licht-regie 
6 theaterspots 
8 sfeerlampen 
 
Video  
Voor de weergave van de presentaties zoals PowerPoint verzorgen wij een videomixer. Door een 
videomixer te gebruiken kan er naadloos geschakeld worden tussen de presentatie-laptop en het 
camerabeeld. Het beeld vanuit de mixer is vervolgens zichtbaar op de livestream.  
Voor de bediening van de presentatie ontvangt de spreker een draadloze presenter. Voor de 
sprekers plaatsen wij een afkijkmonitor op statief tegenover de sprekers, waarop de dezelfde 
presentatie te zien is als op de live-stream.  
 
De video-regie bestaat uit de volgende apparatuur: 
Video-regie 
Apparatuur om filmpjes & PowerPoint mee af te spelen 
3 vaste camera’s 
1 afkijkscherm van 82” waarop de live-stream meegekeken kan worden door de presentator 
 
Video-streaming 
Onze video-regie is inclusief soft- en hardware om de registratie te streamen naar een door u te 
bepalen platform. Dit kunnen diverse openbare platformen zijn, zoals Youtube, Facebook, Zoom of 
Microsoft Teams. Ook is het mogelijk om het via een eigen cloud-dienst van de opdrachtgever 
te streamen.  
 
Personeel 
Gedurende de bijeenkomst (max 4 uur) blijven de technici aanwezig voor het bedienen van de 
apparatuur. Voor de begeleiding van de hele uitzending zal er een producent aanwezig zijn.  
TEF levert dus in totaal 3 man personeel. 
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