
Audio- en videosystemen voor uitvaartcentra



3 3 
Uitvaartcentrum Timmerman - Loppem

Meer dan 60 procent van de uitvaartdiensten vindt plaats in de aula van
het uitvaartcentrum. Een aula is intiemer, persoonlijker en beter uitgerust om 
gepast afscheid te nemen. Een goed uitgekiende audio- en video installatie betekent 
hierbij een grote meerwaarde.

> GEEN TOETERS EN BELLEN 
Sereniteit troef bij onze audio- en videosystemen voor uitvaartcentra.  
Wij integreren alle apparatuur subtiel of onzichtbaar in de ruimte.

> GEMAKKELIJK TE BEDIENEN 
U krijgt een all round audio- en videosysteem dat uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid 
en duurzaamheid: luidsprekers, microfoons, versterkers, projectoren, ...

> KWALITEIT VOOR ELK BUDGET 
Wij zweren bij kwaliteit. Dat bewijst onze sterke merkenselectie. Kies de klank- 
en beeldformule die het best bij uw uitvaartcentrum en uw budget past.

> APPARATUUR + ADVIES 
U krijgt meer dan apparatuur. Onze ervaren deskundigen adviseren u ook 
over de inrichting van uw aula: de akoestiek, de regiekamer, de plaatsing 
van het spreekgestoelte, ... 

UW AUDIO- EN 

PROJECTIESYSTEEM

IS SUBTIEL GEÏNTEGREERD 

IN HET INTERIEUR

Deltavox Projects, meer dan 30 jaar uw specialist in klank en beeld
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Groot in akoestiek
Onze missie? Iedere aanwezige hoort uw boodschap klaar en duidelijk, 
en persoonlijke mooie muziek draagt bij tot de totaalbeleving van de dienst. 
Daarom krijgt u het juiste materiaal op de juiste plaats: een zwanehals-
microfoon, audiospelers, luidsprekers en geluidsprocessoren. De muziek 
wordt egaal verspreid over de ruimte, is voor iedereen duidelijk hoorbaar 
en heeft een warme klank. Dankzij ons advies plaatst u uw apparatuur 
bovendien slim in de ruimte voor een maximaal resultaat.

Audio

DANKZIJ HIGH-END 

ZUILLUIDSPREKERS 

GENIETEN ALLE 

AANWEZIGEN – OOK DE 

LAATSTE RIJEN – VAN 

EEN PERFECTE KLANK

Het bespreken van ons project met de mensen van 
Deltavox Projects verliep heel vlot en correct.  
Het was ons snel duidelijk dat ze wisten waar ze mee 
bezig waren. De uitvoering is dan ook tijdig, volgens 
planning en volledig naar onze wensen uitgevoerd.
 
ADELBRECHT & TINE
UITVAARTZORG COMMEYNE - ROESELARE

Uitvaartzorg Commeyne - Roeselare

Uitvaartcentrum Verlinde - Sint-Andries

Begrafenissen Messiaen - Zwevegem
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Eén beeld zegt meer dan duizend woorden
Een fotomontage, een filmfragment, sfeerbeelden, ... Ze helpen bij 
het afscheid van een geliefde. Dankzij de juiste apparatuur is de projectie 
in uw aula haarscherp en zichtbaar tot op de laatste rij. Bovendien bedient  
u het projectiesysteem met een eenvoudige druk op de knop, vanop het 
spreekgestoelte of vanuit de regiekamer. Wij passen uw projectiesysteem 
ook slim aan de ruimte aan: lichtinval, afmetingen projectievlak, ... 
We integreren de projectieschermen en de projector discreet in de ruimte. 
Wilt u het iets unieker: dankzij een opstelling met meerdere projectoren 
krijgt u een panorama projectie, net als dynamisch behangpapier.

Begrafenissen Messiaen - Zwevegem

Projectie

DE PROJECTOREN 

ZIJN ONZICHTBAAR 

WEGGEWERKT IN 

HET PLAFOND, SAMEN 

PROJECTEREN ZE EEN 

PANORAMABEELD

“Dankzij een 
combinatie van 

technische kennis 
en vooruit denken 

kregen wij een 
vlekkeloos resultaat.

”

Ons uitvaartcentrum had nood aan 
een performant systeem voor geluid, beeld en licht.  
Met Deltavox Projects vonden wij de ideale partner. 
De samenwerking verliep heel professioneel.  
Ze luisterden naar onze ideeën en maakten geen 
overbodige kosten. Ook de service nadien was top:  
bij vragen spelen ze kort op de bal en komen ze snel 
tot een oplossing. De bewonderende blikken van 
onze bezoekers bevestigen dat Deltavox Projects 
de enige juiste keuze was …

FAMILIE TIMMERMAN
UITVAARTCENTRUM TIMMERMAN - LOPPEM

Uitvaartcentrum Commeyne - Roeselare

Uitvaart Tavernier - Jabbeke
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Beelden scheppen sfeer
Aula met een laag plafond? Dan zijn flatscreens een uitstekende  
oplossing voor de projectie van uw beeldmateriaal. 

Ook in uw familiekamer, inkomhal en rouwkamers zijn flatscreens 
een goed idee. Een greep uit de mogelijkheden: projecteer foto’s van 
de overledene, laat sfeerbeelden zien of stuur livebeelden van de dienst 
vanuit de aula door naar uw ontvangstruimte.

Uitvaart Van De Velde - Lievegem

Beeldschermen

OP DE DISPLAYS 

TONEN WE FOTO’S 

EN VIDEO’S

“Wij kregen duidelijke 
prijsafspraken en de 
werken werden stipt 

uitgevoerd.

”

Begin 2014 vernieuwden wij ons funerarium en 
bouwden wij een aula voor uitvaartplechtigheden. 
Deltavox Projects bleek daarvoor de perfecte partner. 
Zij stonden ons bij met raad en daad en verrijkten 
onze ideeën over klank- en beeldweergave. Bovendien 
voerden ze alle werken technisch perfect uit. Ook de 
service na oplevering verdient een pluim. Ze losten 
enkele kinderziekten accuraat op en waren altijd 
bereikbaar bij vragen.

PETER VERLINDE
UITVAARTVERZORGING VERLINDE, BRUGGE

Uitvaartzorg Verlinde - Sint-Andries

Begrafenissen Messiaen - Deerlijk
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Niet aanwezig, maar toch betrokken bij de plechtigheid.
Grote dienst? De beelden van de aula worden doorgestuurd naar de 
flatscreens in uw ontvangstruimte en – via het internet – naar tablets, 
laptops en computers bij de mensen thuis. 

Zo kan ook wie niet fysiek aanwezig is de uitvaartplechtigheid bijwonen: 
u streamt via een beveiligde verbinding de dienst naar het rusthuis, 
zieke familieleden of vrienden in het buitenland. De dienst kunnen 
meemaken helpt bij de verwerking van het verdriet. Net zoals de video 
opname van de dienst het rouwproces bevordert van de familie. Op deze 
manier kunnen ze in alle sereniteit de uitvaartplechtigheid thuis 
opnieuw beleven.

Wij beschikken over een eigen streaming platform, via deze weg kan
de familie op afstand de plechtigheid volgen op een beveiligde website. 
De stream wordt eveneens opgenomen op onze server.

Uitvaartzorg Commeyne - Roeselare

Opname & streaming

GROTE DIENST? 

DE BEELDEN VAN 

DE AULA WORDEN 

DOORGESTUURD

NAAR UW 

ONTVANGSTRUIMTE
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Funerapp op tablet De functies

VANOP EEN DRAADLOZE 

OF VASTE TABLET 

KUNNEN ALLE FUNCTIES 

GESTART WORDEN. 

MUZIEK, VIDEOS, 

CAMERA, DOMOTICA, …

Starten van de verschillende 
onderdelen van de dienst.

Met een druk op de knop wordt 
het juiste video-, audiofragment, 

camera positie, dimsfeer 
opgeroepen. In het venster ziet u 
als er een video, een fotoreeks, 

of hdmi input geladen is.
Ook verschijnt de titel en de 

verstreken en resterende tijd in 
het display.

Start, stop en timer
van de recorder en streamer.

Lay-out van het gestreamde beeld, 
waaronder camera full-screen, 

presentatie full-screen, picture in 
picture.

Positie- en zoom presets 
van de camera.

Manuele besturing van de beamer, 
verlichting, verduistering.

Geladen playlist
van de audio-player.

Info over het huidig en volgend 
nummer: verstreken en resterende 

tijd, albumhoes, play, pause, volgend 
en vorig nummer.

Volumeregelaars om de verschillende 
zones zoals de aula, de familiekamer, … 

af te stellen.

Volumeregelaars om de microfoon, 
de muziek en de video’s aan te 

passen. Onder en boven de regelaars 
staan er + en - toetsen, daarmee kan 

het volume nauwkeurig geregeld 
worden.

Knoppen om indien gewenst het 
blok te controleren. Dit is handig 
om in een fotoreeks, de vorige of 

volgende foto te selecteren, 
om een video te besturen, 

of de-ze te herstarten.
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Op een op maat gemaakte Windows computer met vMix software maakt 
u de voorbereidingen voor de plechtigheid. 
 
De dienst wordt in verschillende blokken ingedeeld : binnenkomen, 
fotopresentatie, lezen, videofilm, extern toestel, groeten, … 
 
Bij iedere blok hoort een bepaald beeld of videofragment, de juiste 
muziek, aangepaste verlichting en de juiste camerastand voor de 
opname en streaming. De beelden die gestreamd worden kunnen een 
andere lay-out hebben dan deze die de mensen in de aula te zien krijgen.

Vanuit de regiekamer of vanop de lezenaar kunnen deze blokken 
op eenvoudige wijze opgeroepen worden via één van de knoppen op 
de tablet. Ondertussen wordt de dienst opgenomen en gestreamd met 
de juiste instelling van de camera en belichting. 
 
Ook handig is dat een extern toestel via hdmi kan ingeplugd worden. 
Zo kunnen video’s of presentaties die de familie zelf monteerde 
probleemloos afgespeeld en gestreamd worden.

Funerapp heeft toegang tot de Yomie muziekdatabase, daarmee heeft 
u niet alleen maar 400.000 nummers tot uw beschikking en bent u als 
professionele gebruiker in orde met de auteursrechten. 
De geselecteerde nummers blijven beschikbaar ook al bent u niet 
meer verbonden met het internet. Extra stabiliteit alweer. 
 
Wenst u liever uw eigen muziek te gebruiken, dat kan natuurlijk ook.

Krachtpatser

Legale muziek
Op dit scherm stelt u de dienst samen Op dit scherm ziet u wat er wordt gestreamd en opgenomen

Streaming platform

Deltavox Projects heeft een eigen zeer stabiel en krachtig 
streaming platform. Via dit platform kan de familie op afstand 
de plechtigheid volgen op een beveiligde webpagina.

 
U krijgt een eigen landingspagina en een beveiligde pagina 
voor het instellen van de paswoorden.
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Rouwkamers

Regiekamer

Spreekgestoelte

Wachtkamer

Aula

Aula Wachtkamer Rouwkamers Regiekamer

Audio Audio

Beeld Beeld Beeld Videoprojectie - Opname - Streaming - Muziek   

Opname - streaming Spreekgestoelte

Automatisatie

Regiekamer met Funerapp

Luidsprekerzuilen      Subwoofer      Microfoon

HD projector

Verlichting

Projectiescherm

Verduistering

Pan tilt zoom camera Met Funerapp

Opbouwluidsprekers Inbouwluidsprekers Versterker  Audioprocessor  Mediaplayers  Server

Flatscreen Flatscreen

AudioAudio

17
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Vakkundige installatie
U krijgt niet alleen ingenieus technisch denkwerk. Wij configureren en 
assembleren uw systeem in ons atelier. Dan is het tijd voor de vlekkeloze 
installatie: een klus voor ons deskundige montageteam.

Razendsnelle service
Onze service stopt niet na de plaatsing. Upgrade? Defect? Onderhoud? 
Vertrouw op onze technische dienst voor een bliksemsnelle oplossing.

‘s Avonds en in het weekend
Wij beschikken over een bijzonder goede helpdesk, die u met de meeste 
vragen verder helpt vanop afstand. Is er een defect, dan komt onze 
technicus langs om het probleem te verhelpen.

Installatie & Service

DE REGIEKAMER 

IS DE PLEK WAAR U 

DE DIENSTEN 

VOORBEREID

Uitvaartzorg Bleyaert - Knokke-Heist

Uitvaart Tavernier - Jabbeke

Uitvaartcentrum Demuys - Kemmel
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Ackaert uitvaartzorg, Brugge
Amez uitvaartcentrum, Waregem
Barthels uitvaartzorg, Maasmechelen
Bekaert-Louage uitvaartcentrum, Moorslede
Bleyaert uitvaartcentrum, Knokke-Heist
Bleyaert uitvaartcentrum, Sint-Kruis
Colmann rouwcentrum, Maldegem
Commeyne Uitvaartzorg, Roeselare
Cornelis uitvaartzorg, Diksmuide
Cornelis uitvaartzorg, Veurne
Couffez uitvaartcentrum, Ruddervoorde
Crematorium Brugge
Crematorium Hasselt
De Coster uitvaartverzorging, Sijsele
De Wulf uitvaartzorg, Hansbeke
Debay uitvaartcentrum, Tongeren
Decombele rouwcentrum, Torhout
Demuys uitvaartcentrum, Kemmel
Demuys uitvaartcentrum, Poperinge
Denolf Uitvaartzorg, Zwevezele nuytten
D’Hondt uitvaartzorg, Mater-Horebeke
Hofmans uitvaartzorg, Wuustwezel
Kesteloot uitvaartzorg, Veurne
Laloux Centre Funéraire, Jambes
Lambrecht uitvaartzorg, Blankenberge
Leo uitvaartzorg, Ieper
Marchant Centre Funéraire, Courcelles
Marote uitvaartzorg, Oostende

Messiaen begrafenissen, Deerlijk
Messiaen begrafenissen, Moen
Messiaen begrafenissen, Oostrozebeke
Messiaen begrafenissen, Zwevegem
Nuytten Funerarium, Anzegem
Parmentier uitvaartcentrum, Roeselare
Raes rouwcentrum, Oostende
Remans uitvaartzorg, Genk
Rongé uitvaartzorg, Boom
Sabbe rouwcentrum, Meulebeke
Severens uitvaartcentrum, Lommel
Severens uitvaartcentrum, Pelt
Smeets uitvaartzorg, Hasselt
Snoeck uitvaartzorg, Izegem
Tavernier uitvaart, Jabbeke
Timmerman uitvaartcentrum, Loppem
Timmermans uitvaartzorg, Mortsel
Travers rouwcentrum, Houthulst
Van De Velde uitvaart, Lievegem
Van Parijs uitvaart, Aalter
Vandecandelaere-Spruytte uitvaartcentrum, Staden
Vangrunderbeek uitvaartzorg, Zaventem
Vanheste Rouwcentrum, Sint-Andries
Vanhooren uitvaartzorg, Gistel
Verkerke uitvaartzorg, Zedelgem
Verlinde uitvaartverzorging, Sint-Andries
W-box, Waregem
Werbrouck uitvaartcentrum, Roeselare

Realisaties
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Deltavox Projects bvba

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge 
tel 050 288 535 
info@deltavox-projects.be 
www.deltavox-projects.be


