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Zomerfestivals 
Sinds het opheffen van de Corona beperkingen begin april zijn de festivalgangers helemaal los gegaan. Ook Event 
Engineers waren de afgelopen maanden bij menig festival aanwezig. Ondanks slaapgebrek en hittegolven was het 
enthousiasme bij de organisatie en crew net zo groot als bij het publiek.  

Voor festivals die met munten werken hebben we pinautomaten beschikbaar die contactloos betalen ondersteunen en 
zich al jaren hebben bewezen. Voor festivals die willen pinnen aan de bar hebben we robuuste vaste en mobiele kassa’s. 
In alle gevallen leveren we daarbij een betrouwbaar netwerk. Event Engineers staat voor je klaar, voor een totaal-
oplossing of alleen een netwerk voor het betalingsverkeer. 
 

Verbeterde WiFi-to-go 
Een WiFi-to-go is een oplossing voor lokaties waar WiFi nodig is, maar waar geen internet beschikbaar is. Bijvoorbeeld 
een (productie)kantoor bij een festival of een beurs in het buitengbied. Het apparaat wordt per post verstuurd en levert 
WiFi zodra de stekker in het stopcontact is gestoken. Hoe makkelijk is dat? 

Recent hebben we een aantal nieuwe WiFi-to-go’s gemaakt met een 5G-router waarmee de beschikbare bandbreedte 
een stuk hoger is geworden. Daarnaast is dit model eenvoudiger van opzet zijn en heeft deze een extra stevige antenne. 
Ofwel een degelijk apparaat dat goede WiFi levert. Zie voor meer info event-engineers.nl/producten/wifi-to-go 
 

WiFi lange huur 
Naast vaste WiFi-installaties hebben we de afgelopen tijd ook WiFi geleverd voor lange huurperiodes, zoals 
vluchtelingenopvang lokaties. Hierbij is vaak onduidelijkheid over de gebruiksperiode. Bij aanvang wordt gesproken over 
een aantal maanden, zonder dat er een einddatum bekend is. Hiervoor leveren wij een flexibel huurcontract. 

Event Engineers levert de WiFi installatie compleet werkend op, inclusief internetaansluting. Afhankelijk van de situatie 
wordt er gebruik gemaakt van een glasvezelverbinding, Starlink of 4G-router met meerdere sim-kaarten. In overleg met 
de klant wordt de beste oplossing gekozen. Wilt u meer weten over het huren van een WiFi-installatie? Neem dan 
contact op met Ward Erhart. 
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