
Stream je vergadering, subsessie of event met onze livestream. 



Door de coronacrisis is vrijwel heel Nederland in één klap gewend geraakt aan thuiswerken. 
Videomeetings, online samenwerken en het volgen van virtuele events zijn anno 2021 de normaalste 
zaak van de wereld. Ook wanneer je weer live wilt samenkomen met je collega’s, relaties of klanten zal 
het digitale aspect in de toekomst prominenter aanwezig blijven. 
 

We hebben daarom de mogelijkheid gecreëerd om tijd- en plaatsonafhankelijk samen te komen. Door 
middel van livestreammogelijkheden in onze zalen, kunnen deelnemers die niet aanwezig kunnen 
zijn toch participeren in de bijeenkomst. Jouw vergadering of subsessie stream je op een gemakkelijk 
manier via onze beveiligde omgeving naar al jouw online gasten.

 

Onze zalen 8, 10, 11, 12 en 14 zijn allemaal voorzien van een Sony 4K camera waarmee op een 
toegankelijke wijze een vergadering, bijeenkomst of presentatie te livestreamen is. Voor de streams 
afkomstig uit deze zalen faciliteert het NBC standaard een beveiligde livestream die getoond wordt op 
een unieke webpagina.   
 

Hiervoor werken wij met een Premium Vimeo account. Dit account kent domain-level privacy 
waardoor de livestream alleen geëmbed kan worden door een goedgekeurd domein. Daarnaast is de 
livestream beveiligd met een wachtwoord.  
 

De livestream embedden wij vervolgens op een beveiligde en verborgen pagina op onze website. Je 
ontvangt hiervoor een unieke URL die beveiligd is met een pincode van zes cijfers. Deze gegevens 
kunnen verstrekt worden aan de gasten. De inlog-, en livestreampagina kunnen naar wens gestyled 
worden. Zie hiervoor de informatie verderop bij ‘Branding livestream omgeving’.  
 

Op de standaard livestream omgeving bieden wij beperkte technische ondersteuning. Hierin kunnen 
we uiteraard wel voorzien. Je leest hier later meer over.  
 



  

 

Livestream in onze zalen 8, 10, 11 en 12             € 495,- 
Zalen 8, 10, 11 en 12 zijn voorzien van een Sony 4K camera waarmee met haarscherpe beeldkwaliteit 
een vergadering, bijeenkomst of presentatie te livestreamen is. De camera is in deze zalen bevestigd 
aan het plafond en kent drie kaders waarmee de spreker in beeld gebracht kan worden. Deze variëren 
van wide shot tot close-up. De camerapositie is gemakkelijk te selecteren vanaf het bedieningspaneel 
achterin de zaal. De livestream dient enkel voor het zenden van het beeld. Interactie is hier dan ook 
niet mogelijk.  
 

Door de laptop aan te sluiten kan de presentatie die de spreker op het scherm toont, eveneens getoond 
worden in de livestream. De spreker dient een microfoon te dragen voor het gelijktijdig streamen van 
het geluid. Deze wordt er uiteraard bij geleverd.   
 

De gasten kunnen via een beveiligde pagina op onze website (unieke URL en pincode) de livestream 
volgen. Indien er gekozen wordt voor een eigen streamplatform, kunnen wij de stream key beschikbaar 
stellen en aanpassen (zie prijslijst hieronder). Ook kan de Vimeo stream beschikbaar gesteld worden 
om te embedden op een eigen platform (tegen een meerprijs, zie prijslijst hieronder).  
 
Let op: zorg dat je vooraf een keuze hebt gemaakt hoe de spreker en/of presentatie in beeld moet 
komen. Wil je bijvoorbeeld de spreker rechts bovenin zichtbaar maken voor de gasten? Zorg dat de 
tekst in de presentatie dan niet te veel rechts uitgelijnd is, om overlapping te voorkomen. Tip: verstuur 
de presentatie op voorhand naar de online gasten! 
 



  

Livestream met webcam functie (zaal 14)       € 595,- 
Zaal 14 is voorzien van een Sony 4K camera waarmee met 4K-beeldkwaliteit een vergadering, 
bijeenkomst of presentatie te livestreamen is. De camera is bevestigd aan het plafond en kent drie 
kaders waarmee de spreker in beeld gebracht kan worden. Deze variëren van wide shot tot close-up. 
De camerapositie is gemakkelijk te selecteren vanaf het bedieningspaneel dat in de zaal hangt.  
Door de laptop aan te sluiten kan de presentatie die de spreker op het scherm toont, eveneens getoond 
worden in de livestream. De spreker dient een microfoon te dragen voor het gelijktijdig streamen van 
het geluid. Deze wordt er uiteraard bij geleverd.       
 
De gasten kunnen via een beveiligde pagina op onze website (unieke URL en pincode) de livestream 
volgen. Indien er gekozen wordt voor een eigen streamplatform, kunnen wij de stream key 
beschikbaar stellen en aanpassen of kan de Vimeo stream beschikbaar gesteld worden om te 
embedden op een eigen platform (meerprijs). 
 
De camera is tevens te koppelen met een laptop en zodoende in te zetten als webcam om bijvoorbeeld 
online meetings via Microsoft Teams, Skype of Zoom bij te wonen. Middels deze functie is interactie 
met de online gasten mogelijk.  
 

Vimeo livestream embedden            € 275,- 
Het is mogelijk om de Vimeo livestream te embedden op een eigen website, platform of app. Van deze 
mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden wanneer er over een eigen streamplatform beschikt wordt. 
  
Wij werken met een Premium Vimeo account en dit account is voorzien van domain-level privacy 
waardoor de livestream alleen ge-embed kan worden door een goedgekeurd domein. Voor het 
embedden van de Vimeo stream via het NBC account delen wij onze stream key met de 
opdrachtgever. De livestream is daarnaast beveiligd met een wachtwoord. 
 

Livestream key aanpassen voor eigen platform      € 275,- 
Indien er gekozen wordt voor een eigen streamplatform om de livestream uit te zenden, dan kunnen 
wij de standaard configuratie aanpassen. Hiervoor ontvangen wij graag de te gebruiken stream key 
van het gewenste platform en de bijbehorende URL. 



 
 
 
  

Branding livestream omgeving            € 895,- 
Verwelkom de online bezoekers in jouw eigen event huisstijl door verschillende 
elementen van de livestreamomgeving te stylen. Naast de visuele elementen kan er in de 
omgeving meer achtergrondinformatie gegeven worden aan de gasten over de livestream. 
Zo kan er informatie worden gegeven over de tijden, sprekers, sponsoren of 
programmaonderdelen. 
 

Elementen die aangepast kunnen worden op de inlogpagina en livestreampagina:

Inlogpagina Livestreampagina 
Logo Subtitel  

Headerafbeelding Titel 

Achtergrondkleur Bijschrift 

Accentkleuren (streepje, slot icoontje en button) Achtergrondkleur 

Titel (dikgedrukte tekst) Accentkleuren (streepjes) 

 Sponsorafbeeldingen 

Aanleverspecificaties: we ontvangen graag 7 werkdagen voor de bijeenkomst de benodigde 
informatie. Jouw contactpersoon neemt hierover contact met je op. 

 
Interactieve Vimeo add-ons: chat, poll of Q&A                     € 325,-  
Maak direct contact met jouw online bezoekers. Breid jouw livestream uit met een chat, 
poll of Q&A. Meerprijs per add-on voor interactiemogelijkheden. Prijs is exclusief 
technicus.  
 
Technische support            € 67,50 per uur 
Voor technische support en ondersteuning tijdens de livestream (verplichte afname bij 
add-on) rekenen wij een tarief van € 67,50 per uur per technicus. De technische support 
wordt verzorgd door onze AV- en techniekpartner AVEX. Deze kosten zijn op basis van 
nacalculatie.  

 
Opname  livestream                   € 125,-  
Na afloop van het online event krijg je direct de opnames van de livestream mee op USB. 
 
 



 
  

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw volgende bijeenkomst? Onze account- of 
meetingmanagers vertellen je er graag alles over.   
 
Neem contact op met onze account- of meetingmanagers via +31 (0)30 – 602 69 01 of 

reserveringen@nbccongrescentrum.nl. 

mailto:reserveringen@nbccongrescentrum.nl


 


