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PRESENTATIESYSTEMEN GELUIDSINSTALLATIES

UITNODIGING OPENING NIEUWE PAND
Donderdag 26 oktober 

11.00 tot 21.00 uur

Celsiusstraat 56, EDE

EENVOUDIGE BEDIENING
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“Laat ik beginnen om u te bedanken 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 adviseert, installeert en 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  projecten zien die het afgelopen jaar zĳ n gerealiseerd.”

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

bedienen installatie. Ook een leek moet goed overweg kunnen met de apparatuur. Onze 

installaties hebben 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 pand op donderdag 26 oktober. U kunt de 

hele dag vrĳ  inlopen van 11.00 tot 21.00 uur. Graag tot dan!”

Sinds 1998 is RDJ AV actief op de audiovisuele markt. Drie 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 kon een stap naar een nieuw onderkomen niet uitblĳ ven. 

Inmiddels is het team van RDJ AV uitgegroeid tot zes personen. Er worden vele installatie- 

en verhuurprojecten gerealiseerd. De nauwe samenwerking met ICT-bedrĳ ven en 

elektrotechnische installatiebedrĳ ven werpt zĳ n vruchten af. 

Afgelopen zomer heeft het team van RDJ AV hard gewerkt om de verhuizing naar het 

nieuwe onderkomen aan de Celsiusstraat te bewerkstelligen. Het nieuwe pand heeft een 

ruime hoeveelheid opslagruimte, voldoende werkplekken en mogelĳ kheden om audiovisuele 

oplossingen te demonstreren. Er kunnen ook trainingen gegeven worden. 

Op 26 oktober 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: Even voorstellen
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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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SOCIALE RUIMTE | VAN OEVEREN INTERIEURBOUW, EDE
Van Oeveren Interieurbouw B.V. is gespecialiseerd in hoogwaardige interieurbouw en meubelmakerĳ .

Eenvoudige bediening 

De gehele installatie is via een touchscreen eenvoudig 

te bedienen. Via een paar knoppen wordt de installatie 

ingeschakeld en kan er een presentatie worden getoond, 

TV worden gekeken of een spel worden gespeeld.

Geïntegreerde installatie 

Achter de bar van de bedrĳ fskantine hebben we een 75-inch scherm geïnstalleerd welke met een lift vanuit het meubel 

elektrisch omhoog komt. Wanneer de installatie wordt uitgezet, verdwĳ nt het scherm weer uit het zicht. 

De patchkast is geïntegreerd in de robuuste houten bar, welke door Van Oeveren Interieurbouw vakkundig is ontworpen, 

vervaardigd en geïnstalleerd.
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GELUIDSINSTALLATIE | VOETBALVERENIGING DTS, EDE 
Bĳ  voetbalvereniging DTS in Ede hebben we een nieuwe geluidsinstallatie gerealiseerd. De vorige installatie dateerde uit de jaren ‘80 en was nodig aan vervanging toe.

Weerbestendige luidsprekers

Op het voetbalveld en op de tribunes hebben we zes 

luidsprekers geïnstalleerd. Deze speakers kunnen tegen 

een fl inke regenbui. Goed geluid is met Apart Audio 

betaalbaar, ook voor sportverenigingen. 

Verstaanbaarheid op het sportveld

DTS heeft gekozen voor een draadloze microfoon met een groot bereik. Over het gehele voetbalveld kan men zich 

verstaanbaar maken; van de middenstip tot de hoeken van het veld tot bovenin de tribune. Flexibiliteit ten top! Vanuit de 

omroepcabine kan naar hartelust muziek gedraaid worden en de voetbalcommentator kan van daaruit live verslag doen van 

de wedstrĳ d. 



Audiovisuele oplossingen voor KANTOOR | INDUSTRIE| KERKEN | HORECA | SPORTACCOMODATIES                                                                                                                                  De opening van ons pand wordt mede mogelĳ k gemaakt door: 

LICHTINSTALLATIE | EDESCHE CONCERTZAAL, EDE
De Edesche concertzaal is gevestigd in een monumentaal kerkgebouw. Hier worden klassieke concerten van hoog niveau gegeven.

Hoge kleurechtheid

Deze lampen hebben geen storende zoemende ventilatoren 

en beschikken over een hoge kleurechtheid. Ze zĳ n aan te 

sturen via een geavanceerd lichtbesturingssysteem.

Duurzame ledverlichting

Naast het geluid is ook de verlichting van belang om de intieme sfeer in de Edesche Concertzaal te creëren. RDJ AV heeft 

gezorgd voor gekleurde podiumverlichting en grote led-spotlights die vanaf het balkon het podium verlichten. Vanwege 

het prachtige gebouw zĳ n de lampen zoveel mogelĳ k uit het zicht opgehangen, zodat de authentieke sfeer van het gebouw 

behouden blĳ ft. 



Audiovisuele oplossingen voor KANTOOR | INDUSTRIE| KERKEN | HORECA | SPORTACCOMODATIES                                                                                                                                  De opening van ons pand wordt mede mogelĳ k gemaakt door: 

GELUIDSINSTALLATIE | DIVERSE KERKGEBOUWEN, EDE
RDJ AV heeft verschillende kerkgebouwen in Ede en omgeving van een nieuwe geluidsinstallatie voorzien.

Bedieningsgemak

Omdat in kerken gewerkt wordt met vrĳ willigers denken we 

na over gebruikersgemak. RDJ AV heeft een duidelĳ ke visie 

op bedieningsgemak en stabiliteit. Het systeem moet elke 

zondag zorgeloos functioneren. 

Uniek kerksysteem

De Sionkerk in Ede is recent voorzien van een nieuwe state-of-the-art geluidsinstallatie. Deze installatie is voorzien van 

de nieuwste technieken op audiogebied. Met ons uniek ontwikkelde kerksysteem gaan we verder dan alleen geluid. De 

installaties die wĳ  maken zĳ n volledig geautomatiseerd. Alles kan via een eenvoudig bedienpaneel aangestuurd worden.
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ACHTERGRONDMUZIEK | DE FIETSER, EDE
De Fietser is gevestigd in een voormalige fabriekshal. Hier wordt de fi ets op een eigentĳ dse manier in de schĳ nwerpers gezet. 

Opbouwluidsprekers

Over het hele frame van het dak zĳ n kleine opbouw-

luidsprekers geplaatst met een afstraling naar beneden. 

Door te werken met heel veel luidsprekers op laag volume 

ontstaat er een deken van geluid door de hele fabriekshal. 

Extra beleving door achtergrondmuziek

Tot voor kort ontbrak het nog aan achtergrondmuziek bĳ  De Fietser. Muziek draagt bĳ  aan sfeer, doorbreekt de stilte en houdt 

klanten langer vast. Bĳ  de Fietser hebben we 50 luidsprekers van Apart Audio geïnstalleerd welke eenvoudig centraal te 

bedienen zĳ n. Ook kan de installatie gebruikt worden voor het omroepen van mededelingen.
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TRAININGSRUIMTE | 4PS, EDE
4PS is een wereldwĳ de ICT-leverancier voor de bouwwereld en levert stoere software.

Draadloos presenteren 

Om het presenteren nog eenvoudiger te maken hebben we 

meerdere Barco Clickshare-systemen geïnstalleerd. Daarmee 

kan makkelĳ k draadloos worden gepresenteerd vanaf elk 

mobiel apparaat op het grote scherm. 

Beamers met hoge lichtopbrengst

4PS is een wereldwĳ de ICT-leverancier voor de bouwwereld. Zĳ  hadden een trainingsruimte nodig, voorzien van goede 

audiovisuele techniek. Een andere wens van 4PS was beter beeld van de beamers in de vergaderzalen. We hebben 

Panasonic beamers geplaatst met zeer hoge lichtopbrengst.
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In de schaapskooi hebben we 70 LED-lampen aan een 100 meter lange zwarte 

trussconstructie op een hoogte van 6 meter gehangen voor een betoverende sfeer.

 BRUIDSBEURS JULLIE FEESTJE, OTTOLAND 

 WIELERRONDE VAN EDE 

Over het hele parcours van 1600 meter hebben we gezorgd voor luidsprekers met een 

groot bereik zodat het publiek goed geïnformeerd kon worden. 

 OPENING WECYCLE SERVICE CENTER, DALFSEN  

Bĳ  dit event hebben we al onze audiovisuele mogelĳ kheden ingezet. We leverden geluid, 

licht, podiumdoeken, een beeldscherm, katheder en verzorgden een video-opname. 

Zowel de bezoekers als de muzikanten hebben enorm genoten van het professionele licht 

en geluid tĳ dens de Grote Avond op Het Streek.

 GROTE AVOND SCHOLENGEMEENSCHAP HET STREEK, EDE 
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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

Agruniek Rĳ nvallei Vallei B.V. 

A.S. Watson, Renswoude

Baptistengemeente “Op Doortocht”

Bartosz ICT

Basisschool Cavaljé, Ede

Basisschool De Ceder, Veenendaal

Basisschool De Plantage, Veenendaal

Basisschool De Regenboog, Amerongen

Basisschool De Toekomst, Ede

Basisschool De Triangel, Lunteren

Basisschool De Vuursteen, Ede

Beeldvoerders, Amersfoort

BERG Toys BV, Ede

Bethelkerk, Ede

Bibliotheek Barneveld

BMW Ekris, Nĳ kerk

Boerenbond Retail BV, Ede

Bruidsbeurs Jullie Feestje, Ottoland

Bruil Beton en Mix, Ede

Café Marktzicht, Ede

Cateringservice B & G, Harskamp

Cateringservice ’t Pakhuis, Veenendaal

Christelĳ ke Hogeschool Ede

Christelĳ ke Onderwĳ s Groep, Ede

Connectkerk, Ede

De Fietser, Ede

DK Accountants en Adviseurs, Nieuwegein

DotXS, Ede

Dutch Design Netherlands, Amsterdam

Edesche Concertzaal, Ede

Edese Luchtvaartclub, Ede

Emerson, Ede

Elektrotechniek van Heerdt, Lunteren 

EWN Eierencentrale, Barneveld

Gemeente Ede

Gemeente Tholen

Gereformeerde Kerk, Wageningen

Hardeman & van As, Lunteren

Heĳ mans NV, Rosmalen 

Hermonde, Bennekom

Hervormde Gemeente de Ark, Ede

Infozorg, Oorsterbeek

ITN Installatietechniek, Ede

Kleopasgemeente, Ede

Koepelkerk, Arnhem

Korfbalvereniging SKF, Veenendaal

Kuiters idee en organisatie, Rĳ nsburg

Lagerwey Wind, Barneveld

Leertouwer BV, Barneveld

Magnifi catkerk, Tiel

Marin, Wageningen 

Marnixcollege, Ede

Microcar, Veenendaal 

Moba Group, Barneveld

Moskee El Mouahidin, Ede

Mossel & Gin, Amsterdam

Natuurbegraafplaats Heidepol, Arnhem

Nederlands Gereformeerde Kerk, Nunspeet

Nieuwe Kerk, Ede

NIZO Food Research BV, Ede

Ontmoetingskerk, Ede

Paasbergschool, Ede

Pannenkoekenhuis Het Uilenbos, Lunteren

Parkhotel Hugo de Vries, Lunteren

Politie Eenheid Oost-Nederland, Apeldoorn

Procap, Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht

Reklet, Ede

Restaurant De Lunterse Boer, Lunteren

ROVC Technische opleidingen, Ede

Scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhem

Scholengemeenschap Het Streek, Ede

Scholengemeenschap Pallas Athene College, Ede

Sionkerk, Ede

Sportschool Fit Centrum, Ede

Stichting CPOV e.o., Veenendaal

Stichting Heiderun, Ede

Stichting Nationaal Park Hoge Veluwe, Otterlo

Stichting Proominent, Ede

Struik Foods, Voorthuizen

Studentenvereniging Navigators, Wageningen

Tandarts Beck, Ede

Tandartspraktĳ k Heeling, Veenendaal

Uitvaartbegeleiding Het Binnenveld, Wageningen

Uitvaartzorg Ave Verum, Rozendaal

Unit4, Veenendaal

Verzorgingshuis De Wĳ ngaard, Bosch en Duin

Voetbalvereniging DTS, Ede

Volkswagen Pon dealer, Amersfoort

Wecycle, Dalfsen

Wielervereniging Ede

Woon, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië, Ede

Zalencentrum Enka

Zorgboerderĳ  Leidsche Hoeven, Tricht

Zorgorganisatie Opella, Ede

Zorgverlening ‘s Heeren Loo, Harskamp

Zwembad De Bongerd, Wageningen

Zwemvereniging Polar Bears, Ede

Erik Schalk

Directeur Road2Work

“Ronald en team, mĳ n dank voor jullie inbreng! 

Mede door de goede apparatuur hebben we 

fantastische evenementen gehad bĳ  Road2Work in 

Ede en Dalfsen . Professioneel team, korte lĳ nen en 

praktische mensen.”

Almer van der Waal 

Van Oeveren Interieurbouw

“Degelĳ ke materialen, degelĳ ke service en veel 

enthousiasme over het product. 

Zo heb ik RDJ AV ervaren. Wĳ  bevelen Ronald en 

zĳ n team van harte aan.”
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WĲ  HETEN U VAN HARTE WELKOM OP 26 OKTOBER!

Celsiusstraat 56  info@rdj-av.nl

6716 BZ 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 

Luidsprekers vergelijken / Beleef en ervaar het verschil in luidsprekers

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

Duidelijke projectie / Presentatie oplossingen met hoge resolutie projectoren 

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

Opening nieuwe pand

11.00 tot 21.00 uur

Celsiusstraat 56, EDE


