
Studio’s Noordkade

http://www.mxd-rent.nl/


Niet bij elkaar - wel 
verbonden met elkaar
Om in te spelen op de behoefte online met elkaar verbonden te blijven, informatie te 
delen en elkaar te inspireren, bieden wij livestreaming aan vanuit twee professionele 
studio’s op de Noordkade in Veghel. 

De studio’s hebben elk een eigen uitstraling en bieden andere toepassingen. Studio 
Koekbouw Café leent zich uitstekend voor een kleinere activiteit, zoals een webcast, 
workshop of online borrel. In Studio Podiumzaal kunt u helemaal los. Door de grote 
hoeveelheid vierkante meters kunt u vrijwel alle denkbare settingen creëren. De inzet 
van bemande camera’s zorgen bovendien voor een dynamisch beeld. Ideaal voor een 
talkshow, kick-off event of congres.

De studio’s zijn uiteraard voorzien van alle benodigde apparatuur om in enkele 
stappen een strakke livestream met snelle internetverbinding te realiseren. De 
faciliteiten bieden vele opties voor de invulling van uw online communicatiemoment. 
Geen idee is te gek, vertel ons uw verhaal en wij zetten dit om in een kloppend plaatje. 
Uiteraard met de persoonlijke aanpak die u van ons gewend bent.

We hopen u snel te mogen verwelkomen in een van onze studio’s.

Met vriendelijke groet,

Team Cultuur Haven Veghel & 
Mark van Nunen, MXD-Rent



Studio  
Koekbouw cafe

Kenmerkend
• Industriele ruimte

• Intieme setting

• Aangrenzende kleedruimtes

• Diverse staande en zittende  
settingen mogelijk

BOEKEN

mailto:info%40mxd-rent.nl?subject=Studio%20Koekbouw%20cafe%20boeken


Studio  
Podiumzaal

Kenmerkend
• Hybride in de toekomst mogelijk

• Ideaal voor talkshows

• Dynamisch beeld door bemande 
camera’s

• Gelegen naast diverse break-out 
ruimtes

• Uiteenlopende staande en zittende  
settingen mogelijk

• Nabijgelegen kleedruimtes

BOEKEN

mailto:info%40mxd-rent.nl?subject=Studio%20Podiumzaal%20boeken


Specificaties 
eN prijzen
Extra’s
De pakketten zijn op maat aan te passen en uit te 
breiden op basis van uw specifieke wensen. Denk 
hierbij aan op maat gemaakte digitale of geprinte 
visuele content, entertainment in samenwerking 
met een van onze vele partners, podium, 
talkshowtafel, led-schermen of DJ booth.

Alle prijzen zijn excl. BTW
* o.b.v. statafelsetting of huiskamersetting

Studio Koekbouw café
€ 4.150 

(o.b.v. maximaal 3 personen) 

Studio Podiumzaal 
 € 6.750 

(o.b.v. maximaal 4 personen) 

Ruimte

Gebruik ruimte, inclusief inrichting*

Zwarte decorpanelen Noordkade 4

Video

Cameraman/vrouw 1 3

Video regieset

Camera op statief 2 4

Video schakeltechnicus 1 2

Audio

Monitoring in het decor

Mengtafel

Headset 3 4

Geluidstechnicus 1 1

Verlichting

Uitgebreide lichtset met 
professionele armaturen voor 
een optimale belichting van een 
uitzending

Lichttechnicus 1 1



Catering
Wij verzorgen ook de catering tijdens 
online evenementen met veel plezier 
voor u. Drankjes, lunches of een 
warme maaltijd voor de crew: het 
behoort allemaal tot de opties. Of 
wat dacht u van een borrelbox, om 
op deze manier uw online evenement 
voor de gasten thuis compleet te 
maken? Uiteraard verzorgen wij 
de catering in lijn met de Covid-19 
maatregelen.

Dranken arrangement

Koffie & thee, gekoelde dranken, 
huisgemaakte cake en hartige snacks

22,50 p.p.

Lunch arrangement

Koekraper

•  Huisgemaakte dagsoep 
(vegetarisch) 

• Ovenverse bagels belegd met een 
mix van huisgemaakte salades, 
kaas en luxe vleeswaren.

15,50 p.p.

De Graantapper

•  Hartige taart in twee variaties

•  Divers belegde clubsandwiches

•  Brabantse miniworstenbroodjes

18,50 p.p.

Diner arrangement

•  Crewmaaltijd vanaf 15,00 p.p.

• 2-gangen vanaf 27,00 p.p.

• 3-gangen vanaf 35,00 p.p.

Alle prijzen zijn excl. BTW



meer Informatie
De Noordkade
De studio’s zijn gelegen op de Noordkade, een industriële evenementenlocatie in 
Veghel. De ruimtes hebben een robuuste uitstraling en veel originele elementen 
zijn in tact gebleven tijdens de renovatie en voldoen tegelijkertijd aan de hoge 
eisen die gesteld worden aan (online) evenementen. 
 
Parkeren 
U kunt gratis parkeren op het terrein van de Noordkade. 
 
Covid-19 maatregelen 
Om u op verantwoorde en veilige wijze te kunnen ontvangen voor (online) 
evenementen, hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen die zijn 
afgestemd op de adviezen vanuit het RIVM ten aanzien van het Covid-19 virus. 
Hiervoor hebben wij een Covid-19 protocol opgesteld. 
 
Bereikbaarheid 
Wij zijn goed bereikbaar met een beperkte reistijd vanuit alle hoeken van het land 
•  ’s-Hertogenbosch - 15 min. 
•  Amsterdam - 1.00 u. 
•  Apeldoorn - 1.00 u. 
•  Rotterdam - 1.00 u. 
•  Maastricht - 1.10 u. 
•  Zwolle - 1.15 u.

ZWOLLE

APELDOORN

UTRECHT

AMSTERDAM

’S-HERTOGENBOSCH

VEGHEL, 
CULTUUR HAVEN VEGHEL 

MAASTRICHT

ROTTERDAM

https://www.chvnoordkade.nl/wp-content/uploads/Covid-19-Protocol-CultuurHavenVeghel.pdf


Contactgegevens
Heeft u interesse in een van de studio’s? U kunt contact met 
ons opnemen middels onderstaande gegevens. 
 
MXD-Rent 
mxd-rent.nl

Bellen
0413 30 14 20

Mailen
info@mxd-rent.nl
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