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Verhuur Brochure 
Virtual Reality voor zakelijk en professioneel gebruik 
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Virtual Reality voor groepen 

Breng meerdere gebruikers tegelijkertijd in dezelfde virtuele wereld. Een 
spectaculaire, leerzame, maar vooral sociale belevenis.  

De reisleider of presentator bedient de applicatie en zorgt dat alle gebruikers in 
dezelfde omgeving worden gebracht en rondgeleid. Zo kunnen de gebruikers 
bijvoorbeeld via Google Earth op elke gewenste plaats in de wereld worden 
gebracht. Wat dacht je van het nieuwe corporate office in New York, of in het 
regenwoud van Brazilië? Ook kunnen zelf-gemaakte 360° video’s worden gebruikt 
voor de rondleiding, en als je het echt high-tech wilt hebben; zelfs live-beelden 
kunnen gestreamd worden!

Begeleiding noodzakelijk Ja

Aantal simultane gebruikers 2-400

Draadloos Ja

Software/applicaties Inbegrepen

Kenmerken 

De applicatie of het getoonde beeldmateriaal wordt i.o.m. de klant vastgesteld. Een 
meerprijs kan van toepassing zijn.
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Huurprijzen Virtual Reality voor groepen 

VR Bril Resolutie Vanaf prijs 10 gebruikers p/d

Cardboard Eigen smartphone € 220 (excl. begeleiding)

Oculus Go 1280x1440 € 1100

HTC Focus 1440x1600 € 3500

* Turn key oplevering. Begeleiding €75 p/u, excl. reis en transportkosten.

Producten kopen 
 
De producten die we verhuren zijn ook te koop. Er geldt een aantrekkelijk 
aankoopregeling voor onze huurklanten. 

๏ https://unboundvr.nl/vr-brillen/smartphone 
๏ https://unboundvr.nl/oculus-go-32-64-gb 
๏ https://unboundvr.nl/vive-focus-electric-white-advantage-service 

https://unboundvr.nl/vr-brillen/smartphone
https://unboundvr.nl/oculus-go-32-64-gb
https://unboundvr.nl/vive-focus-electric-white-advantage-service
https://unboundvr.nl/vr-brillen/smartphone
https://unboundvr.nl/oculus-go-32-64-gb
https://unboundvr.nl/vive-focus-electric-white-advantage-service
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Ultiem genieten van een VR-film 

Geniet op de meest relaxte manier van Virtual Reality content. Letterlijk vanuit je 
luie stoel bevind je je in een mum van tijd in een nieuwe wereld. Ga zitten, zet de 
bril op en kies de gewenste film of applicatie. Makkelijker kan het niet.  

De stoel wordt geleverd met een high-end hoge resolutie VR headset, zoals de HTC 
Vive Pro en met een ingebouwde krachtige PC. Eventueel kunt u de ervaring 
uitbreiden met de Leap motion, zodat gebruikers met elkaar interactie kunnen 
hebben en met hun handen in de VR omgeving de wereld kunnen bedienen. Een 
werkelijk magische ervaring. De Virtual Reality stoel kan 360° draaien, zonder dat de 
bekabeling hier last van heeft. De stoel wordt met name gebruikt voor rustige en 
relaxte VR applicaties, om iemand een compleet verzorgde VR-ervaring te geven.

Begeleiding noodzakelijk Nee

Aantal simultane gebruikers 2

Draadloos Nee

Software/applicaties Inbegrepen

Kenmerken 
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Producten kopen 
 
De producten die we verhuren zijn ook te koop. Er geldt een aantrekkelijk 
aankoopregeling voor onze huurklanten. 

๏ https://unboundvr.nl/onirix-vr-chair 

Huurprijzen Virtual Reality stoelen

Stuks Prijs

1 stuks Vanaf € 1400 per dag

2 stuks Vanaf € 2000 per dag

* Turn key oplevering. Begeleiding €75 p/u, excl. reis en transportkosten.

https://unboundvr.nl/onirix-vr-chair
https://unboundvr.nl/onirix-vr-chair
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Rennen in VR met de Virtuix Omni 
Lopen, rennen en actie: dat is deze loopband! Neem plaats in de Virtuix Omni, 
misschien wel de meest sportieve en actieve Virtual Reality attractie van dit 
moment! Niet alleen de spelers zelf genieten optimaal, maar ook de omstanders 
krijgen genoeg om naar te kijken. Deze VR attractie staat met stipt op één als het 
gaat om aandacht en aantrekkingskracht op beurzen en evenementen.  

De gebruiker stapt in de ring, waarna hij door een begeleider in een harnas wordt 
geplaatst, de bril wordt opgezet en twee controllers krijgt aangereikt. Hierna wordt 
het spel aangezet en waant de speler zich in de sneeuw van Antarctica, op het 
strand in de Bahamas of rent hij voor de stieren in de straten van Pamplona! Er zijn 
ook genoeg competitieve actiespellen beschikbaar, zoals pijl-en-boog schieten, de 
Omni Arena-shooter en de zombie-games.

Begeleiding noodzakelijk Ja

Aantal simultane gebruikers 2

Draadloos Optioneel

Software/applicaties Inbegrepen

Kenmerken 
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Producten kopen 
 
De producten die we verhuren zijn ook te koop. Er geldt een aantrekkelijk 
aankoopregeling voor onze huurklanten. 

๏ https://unboundvr.nl/virtuix-omni-pakket 

Huurprijzen Virtual Reality loopbanden

Stuks Prijs

1 stuks Vanaf € 1600 per dag

2 stuks Vanaf € 2300 per dag

* Turn key oplevering. Begeleiding €75 p/u, excl. reis en transportkosten.

https://unboundvr.nl/virtuix-omni-pakket
https://unboundvr.nl/virtuix-omni-pakket
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Vliegen in VR met de Hypersuit 

Wie heeft er niet van gedroomd: vliegen als een vogel. De Hypersuit biedt precies 
dat. Neem eenvoudig plaats op het VR exoskelet en gebruik je hele lichaam als 
controller van de game!  

De Hypersuit biedt ontspannende games, waar je letterlijk als een vogel rondvliegt 
door de natuur, maar er zijn ook competitieve spellen waarbij je een parcours moet 
afleggen door de lucht en zo snel mogelijk de finishlijn moet bereiken. Je kunt het 
ook in een race tegen elkaar opnemen.

Begeleiding noodzakelijk Ja

Aantal simultane gebruikers 2

Draadloos Nee

Software/applicaties Inbegrepen

Kenmerken 
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Producten kopen 
 
De producten die we verhuren zijn ook te koop. Er geldt een aantrekkelijk 
aankoopregeling voor onze huurklanten. 

๏ https://unboundvr.nl/hypersuit-flight-simulator 

Huurprijzen Hypersuit

Stuks Prijs

1 stuks Vanaf € 1600 per dag

2 stuks Vanaf € 2300 per dag

* Turn key oplevering. Begeleiding €75 p/u, excl. reis en transportkosten.

https://unboundvr.nl/hypersuit-flight-simulator
https://unboundvr.nl/hypersuit-flight-simulator
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Racen in VR met de Edge 6D 

De echte G-krachten ervaren van een Formule-1 wagen? Je vliegbrevet halen? 
Gillende achtbaanritten maken? Dat kan vanaf nu waar je maar wilt met de race 
simulator van Gforcefactory! 

De full-motion simulator is in staat om 6 bewegingen (6DoF) te produceren, 
vergelijkbaar met professionele simulatoren die worden gebruik in de luchtvaart en 
motorsport waardoor botsingen, drifts en hobbels moeiteloos nagebootst kunnen 
worden. De simulator ondersteunt verschillende Virtual Reality games, waaronder 
Dirt Rally en Formule 1 2018.

Begeleiding noodzakelijk Ja

Aantal simultane gebruikers 2

Draadloos Nee

Software/applicaties Inbegrepen

Kenmerken 
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Producten kopen 
 
De producten die we verhuren zijn ook te koop. Er geldt een aantrekkelijk 
aankoopregeling voor onze huurklanten. 

๏ https://unboundvr.nl/edge-6d-race-simulator 

Huurprijzen VR racesimulatoren

Stuks Prijs

1 stuks Vanaf € 1600 per dag

2 stuks Vanaf € 2300 per dag

* Turn key oplevering. Begeleiding €75 p/u, excl. reis en transportkosten.

https://unboundvr.nl/edge-6d-race-simulator
https://unboundvr.nl/edge-6d-race-simulator
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Basis VR set-up 

Wil je voor het eerst VR ervaren? Of wil je VR gebruiken voor een showcase tijdens 
een beurs of evenement? Met de basis VR set-up huur je gemakkelijk alles wat nodig 
is tijdens de eerste kennismaking met VR! De basis set-up bestaat uit:  

• 1 HTC Vive headset 

• 2 Base stations voor tracking 

• 2 HTC Vive controllers 

• 1 VR-ready PC 

• 1 meekijk-beeldscherm 

Optioneel bij te huren zijn: 

• Standaard voor de base stations 

Begeleiding noodzakelijk Nee

Aantal simultane gebruikers 10

Draadloos Optioneel

Software/applicaties Inbegrepen

Kenmerken 
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Producten kopen 
 
De producten die we verhuren zijn ook te koop. Er geldt een aantrekkelijk 
aankoopregeling voor onze huurklanten. 

๏ https://unboundvr.nl/htc-vive-pro-full-kit 
๏ https://unboundvr.nl/vr-randapparatuur/vr-desktops/vr-certified-desktop-pc 

Huurprijzen Virtual Reality eenvoudig

Stuks Prijs

1 stuks Vanaf € 260 per dag

2 stuks Vanaf € 360 per dag

* Turn key oplevering. Begeleiding €75 p/u, excl. reis en transportkosten.

https://unboundvr.nl/htc-vive-pro-full-kit
https://unboundvr.nl/vr-randapparatuur/vr-desktops/vr-certified-desktop-pc
https://unboundvr.nl/htc-vive-pro-full-kit
https://unboundvr.nl/vr-randapparatuur/vr-desktops/vr-certified-desktop-pc

