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ONDERSTEUNENDE UITSLAGVERWERKING 
t.b.v. 

WEDSTRIJD SECRETARIAAT VOOR SPRING 
en/of DRESSUUR-WEDSTRIJDEN 

 
 

U kent het vast wel als organiserende vereniging; u heeft de eer om een hippische 
wedstrijd te mogen organiseren. Er komt heel veel bij kijken, wat veel mensen vaak niet 
weten. Een “klein”, maar zeker heel belangrijk onderdeel is de rekenkamer, zeker in deze 
digitale wereld. Als organiserende vereniging heeft u vaak wel beschikking over een 
computer en/of laptop; maar vaak niet voldoende om de rekenkamer in te richten. Om 
dan uw eigen prive materiaal mee te nemen is vaak ook niet handig; en dat doet u dan 
ook liever niet. Alle prive documenten etc gaan immers ook mee naar het evenement. 
Via Rekenkamer Hippique (werkt samen met mensen die reeds jaren lang ervaring 
hebben op het gebied van uitslagverwerking in de breedste zin van het woord) is het 
mogelijk om hier een stukje zorg weg te nemen. U kunt bij ons de juiste apparatuur 
verkrijgen, u kunt ondersteuning krijgen bij het inrichten van de rekenkamer op locatie 
of u kunt kiezen om zowel apparatuur, ondersteuning als een persoon die de uitslagen 
mee verwerkt/invoert te reserveren. 
 
De tarieven: 
 

‐ Dagvergoeding persoon rekenkamer € 395,-- 
‐ Dagvergoeding mobiele rekenkamer zonder apparatuur(alleen de ruimte) € 275,-- 
‐ STARTAKTIE mobiele rekenkamerauto+4 laptops+1 laserprinter per dag € 375,- 

 
Apparatuur:      

 
‐ per laptop/per dag € 39,-- bij 1 – 5 stuks 
‐ Per laptop/per dag € 29,-- bij 6 – 10 stuks 
‐ Per laptop /per dag € 22,-- bij 10 – 25 stuks 
‐ Meer laptops; bespreekbaar 
‐ Laser printer (monochroom) € 49,-- per printer/per dag (incl.  toner) 
‐ Laser printer (kleur) € 89,-- per printer/per dag (incl. toner) 
‐ Extra toners worden los berekend 

 
Uitslag schermen 

‐ 22” schermen per stuk/per dag € 19,-- 
‐ 24” schermen per stuk/per dag € 29,-- 
‐ 32” schermen per stuk/per dag € 69,-- 
‐ 42” schermen per stuk/per dag € 89,-- 

 
 
Eventueel nog kopieer apparaten en/of scanapparaten: 
 

‐ Combi apparaat monochroom per stuk/per dag € 89,-- 
‐ Combi apparaat colour per stuk/per dag € 115,-- 
‐ Groot kopieerapparaat voor bulk werk per stuk/per dag € 150,-- 

 
Alle benodigde kabels zijn bij bovenstaande materialen inbegrepen. 
 

 Kilometer vergoeding: € 0,35/km 
 
 

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. 


