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PRESENTATIESYSTEMEN GELUIDSINSTALLATIES

UITNODIGING OPENING NIEUWE PAND
Donderdag 12 september
14.00 tot 21.00 uur
Kryptonstraat 22, Ede

EENVOUDIGE BEDIENING
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“Fĳ n dat u de tĳ d neemt om onze uitnodiging te lezen. We hebben er veel aandacht aan 

besteed en willen onze passie voor audiovisuele techniek graag op u overbrengen. 

Mĳ n naam is Ronald de Jeu en ik ben eigenaar van RDJ AV.

RDJ AV levert audiovisuele installaties voor bedrĳ ven, kerken, horeca, overheidsinstellingen 

en sportaccommodaties. Zo realiseren we beeld en geluid in presentatieruimtes en 

geluidsinstallaties voor muziek en omroep. In deze uitnodiging laten wĳ  een aantal projecten 

zien die we recent hebben gerealiseerd.

Onze kracht is om alle geavanceerde techniek terug te brengen naar een eenvoudig te 

bedienen installatie. Iedereen moet goed overweg kunnen met de apparatuur. 

Onze installaties hebben daarom zo min mogelĳ k knoppen. Via onze verhuurafdeling kunnen 

wĳ  ook tĳ delĳ ke installaties aanbieden.

Ik nodig u van harte uit voor de opening van ons nieuwe pand op donderdag 12 september. 

U kunt tussen 14.00 en 21.00 uur vrĳ  inlopen. Graag tot dan!”

Sinds 1998 is RDJ AV actief op de audiovisuele markt. Vĳ f jaar geleden besloot Ronald zich 

volledig op zĳ n bedrĳ f te richten. Sindsdien zĳ n grote stappen gezet en heeft RDJ AV zich 

ontwikkeld tot marktleider in audiovisuele oplossingen in de Gelderse Vallei.

Om de groei te faciliteren was een stap naar een nieuw, groter pand onvermĳ delĳ k. 

Het team van RDJ AV is inmiddels uitgegroeid tot zeven personen. De installatie- en 

verhuuropdrachten stapelen zich op. De nauwe samenwerking met ICT-bedrĳ ven en 

elektrotechnische installatiebedrĳ ven werpt zĳ n vruchten af. 

Afgelopen zomer is RDJ AV verhuisd naar het nieuwe pand aan de Kryptonstraat te 

Ede. Dit pand heeft een grote hoeveelheid opslagruimte, voldoende werkplekken, een 

vergaderruimte, een aparte pauzeruimte en mogelĳ kheden om audiovisuele oplossingen te 

demonstreren. Er kunnen ook trainingen gegeven worden. 

Op 12 september zĳ n (potentiële) klanten en relaties welkom om een kĳ kje achter de 

schermen te nemen en kennis te maken met de audiovisuele mogelĳ kheden van nu.

 Een nieuwe plek: Klaar voor verdere groei RDJ AV: Passie voor audiovisuele techniek



Wĳ  zĳ n u tĳ dens het gehele traject van dienst. Van technisch ontwerp, advies en installatie tot 

en met onderhoud. Alles draait om maatwerk, waarbĳ  de wens van de klant centraal staat.

We zoeken naar slimme oplossingen. We zorgen voor eenvoudig te bedienen installaties 

waar iedereen mee overweg kan en werken nauw samen met uw elektra-installateur.

 VAKKUNDIGE INSTALLATIE 

Komt u er niet helemaal uit met uw audiovisuele apparatuur? Wĳ  zĳ n goed telefonisch 

bereikbaar en hebben genoeg kennis in huis om met u mee te denken.

 TECHNISCHE ONDERSTEUNING

RDJ AV faciliteert de meest uiteenlopende evenementen. Groots of eenvoudig, uitbundig 

of discreet. Van sportwedstrĳ d tot bedrĳ fspresentatie, van uitvaart tot concert. 

 EVENEMENTEN

 PROJECTBEGELEIDING
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AUDITORIUM | 4PS, EDE
4PS is een wereldwĳ de ICT-leverancier voor de bouwwereld. We hebben het auditorium ingericht ten behoeve van trainingen en kennissessies.

Touchscreen
Via het touchscreen op het bureau is het eenvoudig om de 

beamers en geluidsinstallatie aan te zetten of bĳ  te regelen. 

Geen gedoe met veel knoppen en ingewikkelde handleidingen, 

maar gewoon de functie selecteren die je nodig hebt. Zo 

voorkomen wĳ  gestress vlak voor uw presentatie.

Gebruikersgemak  
4PS is een leverancier van bouw gerelateerde software. Om goed verstaanbaar te zĳ n voor grotere groepen, was een nieuwe 

audiovisuele installatie nodig. Samen met de Barco ClickShare draadloze presentatie units, de heldere beamer aan het 

plafond en altĳ d opgeladen draadloze microfoons in een lader, is er snel een presentatie te geven. Goede verstaanbaarheid 

samen met gebruikersgemak leveren zo een enorme meerwaarde voor goede communicatie naar de klanten. 
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OMROEPINSTALLATIE | RĲ KERSWOERD, ARNHEM
Sportcentrum Rĳ kerswoerd heeft geïnvesteerd in een zeer complete en fl exibele geluidsinstallatie. Deze sportaccommodatie is klaar voor de toekomst!

Balbestendige luidsprekers
In de sporthal hebben we nieuwe luidsprekers gemonteerd 

die voorzien zĳ n van het certifi caat ‘balbestendigheid’. Dit 

zorgt voor een veilige situatie. Omdat de sporthal door middel 

van een wand in twee zalen kan worden opgedeeld, is de 

geluidsinstallatie ook in twee zones verdeeld.

Verstaanbaarheid op het sportveld
Op de sportvelden buiten is goed geluid ook van belang. Niet alleen voor de live wedstrĳ dverslagen, maar ook in het kader 

van de veiligheid. Er zĳ n weer- en UV-bestendige luidsprekers van het merk Community geplaatst met voldoende vermogen 

voor uitstekende spraakverstaanbaarheid op het hele terrein. Deze luidsprekers zorgen zelfs op grote afstand nog voor goede 

verstaanbaarheid.
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AV INSTALLATIE | KERKGEBOUW DE VASTE BURCHT, GOUDA 
Het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrĳ gemaakt in Gouda is volledig gerenoveerd. Wĳ  hebben gezorgd voor een eenvoudig te bedienen audiovisuele installatie.

Camera
Via de internetuitzending wordt ook beeld weergegeven voor 

mensen die aan huis zĳ n gebonden. De camera is te bedienen 

via een bedienpaneel met joystick. Naast het live kunnen 

bewegen en zoomen van de camera, is het ook mogelĳ k om 

ingestelde presets op te roepen. 

Eenvoudige bediening
In kerken vinden we eenvoudige bediening belangrĳ k, omdat iedereen met het systeem moeten kunnen werken. Via een 

duidelĳ k bedienpaneel is het systeem eenvoudig in- en uit te schakelen. Op dit paneel zĳ n nog meer functies in/uit te 

schakelen, zoals de microfoons. Ook kan het geluid en beeld in de bĳ zalen eenvoudig in/uitgeschakeld worden. We hebben 

het hele systeem zo geprogrammeerd, dat bĳ  het opstarten de basisinstellingen worden opgeroepen. Zo hoeven de kosters 

en/of beheerders zich nooit zorgen te maken: bĳ  het opstarten werkt het altĳ d zoals gewenst.  
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VIDEOWALL | EESTAIRS, BARNEVELD
EeStairs ontwerpt en realiseert uitzonderlĳ ke trappen voor projecten over de hele wereld. Zĳ  zĳ n verhuisd naar een nieuw en energieneutraal pand in Barneveld.

Narrowcasting / BREEAM-NL
In de hal hebben we een groot scherm geplaatst met 

beeldschermreclame om medewerkers en klanten te 

informeren over energiebesparende maatregelen en het 

openbaar vervoer. Hiermee worden extra punten toegekend 

aan de BREEAM-NL certifi cering.

Videowall: een echte eyecatcher!
In de ontwerpstudio hebben we een videowall geplaatst van 138 inch (=3,5 meter!)

Op deze videowall worden beelden getoond van gerealiseerde projecten. Daarnaast is het mogelĳ k om beelden te tonen 

vanaf een smartphone of laptop. Omdat bĳ  mooie beelden ook goed geluid hoort, is gekozen voor een soundbar met 

subwoofer. Deze is geleverd in exact dezelfde breedte als de videowall. De negen schermen van Samsung sluiten perfect op 

elkaar aan en zorgen voor een geweldig beeld!
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VIDEOCONFERENCE | EMERSON, EDE
Bĳ  Emerson worden innovatieve meetinstrumenten voor de procestechniek ontwikkeld. 

Communicatie
Via dit touchscreen kan er snel een telefoonnummer worden 

gebeld of een andere ruimte of persoon worden opgeroepen. 

Als er gebeld wordt gaan de schermen automatisch aan. 

Geen gedoe met knoppen of afstandsbedieningen.

Videoconference 
Bĳ  Emerson hebben we de apparatuur in de videoconference ruimte geïnstalleerd. Met de Cisco Roomkit VC unit kan er 

eenvoudig met alle locaties van Emerson over de gehele wereld gebeld worden. Op de twee 84” displays worden tegelĳ k de 

andere locatie en de presentatie live weergegeven. Dit zorgt voor nog beter contact. Via de Sennheiser microfoons zĳ n alle 

sprekers in de ruimte goed te verstaan. 



Audiovisuele oplossingen voor KANTOOR | INDUSTRIE| KERKEN | HORECA | SPORTACCOMODATIES                                                                                                                                                                                                                                 Passie voor audiovisuele techniek  

GELUIDSINSTALLATIE | ROTEC, EDE
Rotec levert kwalitatief hoogwaardige gereedschappen voor de metaal- en houtbewerkende industrie en de bouwsector. 

Internet tuner
Voor het weergeven van muziek is een internet-tuner 

van Apart Audio geleverd. Deze heeft meer dan 10.000 

voorgeprogrammeerde zenders! Deze tuner is ook te 

bedienen via een app op tablet of telefoon.

Achtergrondmuziek
In de nieuwgebouwde hal hebben we vĳ f 5 inch luidsprekers van Apart Audio geïnstalleerd. In de bestaande hal is de 

geluidsinstallatie vervangen. In deze hal hebben we gekozen voor twee pendel luidsprekers van Community. Deze speakers 

zĳ n heel hoog opgehangen, zodat het geluid door de hele hal egaal te horen is.
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We leveren audiovisuele techniek bĳ  uitvaarten. We stellen ons daarbĳ  discreet, 

professioneel en dienstbaar op, zodat de techniek bĳ draagt aan een waardevol afscheid.    

 GELUID EN BEELD BĲ  ROUW

 WORLD LEAGUE WATERPOLO NEDERLAND – SPANJE WORLD LEAGUE WATERPOLO NEDERLAND – SPANJE

We hebben gezorgd voor goed geluid een lichtshow in de kleuren van Nederland en Spanje, 

en een beamer gemonteerd boven het zwembad voor het afspelen van fi lmbeelden.

 DE FIETSER DEALEREVENT

Hét Fiets Experience Centrum van Nederland is gevestigd in de oude ENKA fabriek. 

Jaarlĳ ks ondersteunen we het dealerevent met geluid, beeld en licht. 

Elk jaar zorgen we voor een totaaloplossing ten behoeve van de diploma-uitreikingen. Door 

gave verlichting en een goede geluidsinstallatie wordt de juiste feestelĳ ke sfeer gecreëerd.    

 GELUID, LICHT EN BEELD PALLAS ATHENE COLLEGE 
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REFERENTIES
We hebben vele tevreden klanten. Neemt u gerust contact met hen op als u meer wilt weten over onze werkwĳ ze.

4PS, Ede

A.S. Watson, Renswoude 

Algemene Begraafplaats, Ede

Babypark, Barendrecht/Staphorst

Bakker De Graaf Catering, Amersfoort

Basisschool De Ceder, Veenendaal

Basisschool De Regenboog, Amerongen

Basisschool De Vuursteen, Ede

Begrafenisverzorging Koehoorn, Barneveld

BMW Ekris, Nĳ kerk 

Bruil Beton en Mix, Ede

Cateringservice B & G, Harskamp

Cateringservice De4Zussen

CNEX, Nanyang, China

Concept4Cars, Ede 

Congrescentrum ‘t Veerhuis, Nieuwegein

CTGB, Ede

De Fietser, Ede

De Vesting Autoschade, Naarden

DK Accountants en Adviseurs, Nieuwegein

DKH Metaalbewerking, Uden 

DotXS, Ede

Edesche Concertzaal, Ede

Ekris BMW, Nĳ kerk 

Emerson, Ede

EWN Eierencentrale, Barneveld

Falkom Kranen, Tiel

Fletcher Hotel Restaurant, Doorwerth

Gelders Genootschap, Arnhem

Gemeente Ede

Gemeente Renkum 

Gereformeerde Bethelkerk, Ede

Gereformeerde Kerk De Vaste Burcht, Gouda

Gereformeerde Kerk Levend Water, Almere

Gereformeerde Kerk, Wageningen

Gereformeerde Ontmoetingskerk, Ede

GMB Beheer, Opheusden

Hardeman & Van As, Lunteren

Hardeman Elektrotechniek, Lunteren

Heĳ mans NV, Rosmalen 

Hermonde, Bennekom

Hervormde Gemeente De Ark, Ede

Hervormde Gemeente Oude Kerk, Ede

Hervormde Sionkerk, Ede

Hervormde Gemeente, Kootwĳ kerbroek

Hervormde Gemeente, Nunspeet

HM College, Amsterdam

Hoornbeeck College, Apeldoorn

Horesca Lieferink, Twello

House of Performance, Utrecht

ITN Installatietechniek, Ede

Kĳ k- en Luistermuseum, Bennekom

Koelewĳ n’s Haringinleggerĳ , Spakenburg

Gereformeerde Koepelkerk, Arnhem

Lagerwey Wind, Barneveld

Leertouwer BV, Barneveld

Leidse Hoeven, Tricht

Lodewĳ ks Meat, Lith

Marin, Wageningen 

Marnix College, Ede

Microcar, Veenendaal 

Moba Group, Barneveld

Modiforce BV, Leusden

NIZO Food Research BV, Ede

Ontmoetingskerk, Holten

Optisport, Renkum 

Pannenkoekenhuis Het Uilenbos, Lunteren 

Parkhotel Hugo de Vries, Lunteren 

Petrakerk, Harderwĳ k

Polymac, Ede

Procap, Utrect

P-Services, Barneveld

Reklet, Ede

Restaurant De Lunterse Boer, Lunteren

Restaurant Mossel & Gin, Amsterdam

Willem van der Wiel
Supervisor TD / IV  
MOBA Barneveld

Frans Vreeswĳ k
Manager Stichting 
Sportcentrum Rĳ kerswoerd

“RDJ AV heeft veel kennis en 

innovatie in huis om audio/video 

op grote schaal te implementeren. 

Voor grote projecten kan ik RDJ AV 

zeker aanbevelen.”

“Wĳ  hebben het team van RDJ AV ervaren als zeer klantgericht, adequaat en effi ciënt.

Er werd in Jip en Janneke taal steeds netjes uitgelegd wat er ging gebeuren en aan het 

einde van de dag werd keurig teruggekoppeld wat de status van het project was.

Er is een fantastisch mooi product geleverd waar wĳ  heel blĳ  mee zĳ n.”

Rheinmetall, Ede

Scholengemeenschap Guido, Arnhem / Amersfoort

Scholengemeenschap Het Streek, Ede

Scholengemeenschap Pallas Athene College, Ede

Signs4u, Ede

Spiers New Technologies, Ede

Sportcentrum Doelum, Renkum

Sportcentrum Rĳ kerswoerd, Arnhem

Technica, Scherpenzeel

Tholu, Ede

Uitvaartbegeleiding Het Binnenveld, Wageningen

Uitvaartzorg Troostrĳ k, Ede

Uitvaartzorg Van de Weerd, Ede

Vendrig, Ĳ sselstein

Voetbalvereniging RKDES, Kudelstaart

Voetbalvereniging Sparta, Nĳ kerk

Volkswagen Pon dealer, Amersfoort

Vrĳ e Evangelische Gemeente, Hilversum

Wabtec Netherlands, Ede

Woon, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië, Ede

Woonzorgcentrum Vilente De Klinkenberg, Ede

Zorginstelling ‘s Heeren Loo, Harskamp

Zwembad de Peppel, Ede

Zwemvereniging Polar Bears, Ede   
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WĲ  HETEN U VAN HARTE WELKOM OP 12 SEPTEMBER!

ONS NIEUWE ADRES: 

Kryptonstraat 22  info@rdj-av.nl
6718 WR EDE   www.rdj-av.nl
0318-845980

ONTDEK EN BELEEF DE AUDIOVISUELE TRENDS VAN NU: 
Eén klik draadloos presenteren / Deel presentaties met collega’s in een vergadering

Interactief presenteren / Ervaar het gemak van een touchscreen in uw vergaderruimte

Duidelijke projectie / Presentatie oplossingen met hoge resolutie projectoren

Stuurbare luidsprekers / Geschikte luidsprekers voor akoestisch lastige ruimtes

Beeldschermreclame / Narrowcasting oplossingen voor winkels en bedrĳ ven

Draadloze microfoon systemen / Presenteer zonder belemmeringen van kabels

100 volt geluidsinstallatie / Luidsprekers voor achtergrondmuziek in uw kantoor

Videoconferentie / Effi ciënt op afstand vergaderen met beeld en geluid

Automatisering / Eenvoudige bediening van uw audio- en videoinstallatie via tablet

Roomscheduling / Plan eenvoudig uw vergaderruimte en zie de beschikbaarheid

Opening nieuwe pand
14.00 tot 21.00 uur
Kryptonstraat 22, Ede


