
Evenementenbureau 24-7 Events 

D E
E X - P L A N E

A FULL SIZED PRIVATE PLANE

FOR PRIVATE AND CORPORATE EVENTS



Wat doe je met een oud zakenvliegtuig? Recycle het vliegtuig tot de EX-Plane!

Een exclusieve vliegtuigbar voor beurzen, privé en zakelijke evenementen. De 

EX-Plane is een absolute publiekstrekker met een breed scala aan mogelijkheden.

HIGH-END uitstraling

Denkt u zich eens in: "Wat als ik een compleet vliegtuig als decoratie neerzet, op mijn event?"

De EX-Plane is bijzonder geschikt om elk evenement een high-end uitstraling te geven. De

antracietgrijze kleur met champagnekleurige belijning geven het vliegtuig een chique look and

feel.
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
A FULL SIZED PRIVATE PLANE

FOR PRIVATE AND CORPORATE EVENTS

LUXE INTERIEUR MET VIP LOUNGE

Ook de binnenzijde van het vliegtuig is om door

een ringetje te halen. Wanneer het vliegtuig

wordt geopend, wordt u verwelkomt met een

luxe VIP lounge. Met 2 lederen stoelen,

uitbreidbaar tot 4, maakt u een intieme plek

voor uw gasten.

Het volledig crème wit lederen interieur met

luxe houten afwerking en LED verlichting

stralen één en al klasse uit.

https://nl.wiktionary.org/wiki/%C3%A9%C3%A9n


Direct opvallen met uw stand op een beurs of congres? Wij maken de ervaring

voor uw bezoekers compleet met de EX-Plane als beursstand. Geheel in uw

branding. 

De cabine van het vliegtuig kan dienen als lounge voor een meeting met relaties.

Er is een scherm voor presentaties aanwezig, evenals een cooling plate en drank

dispensers. Vanuit de bijbehorende vliegtuig trolleys serveren we drankjes en

hapjes. Het vliegtuig kan zelfs volledig worden gewrapt in uw huiskleuren!
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
BEURSSTANDS



een uitgebreide licht- en geluidsinstallatie

een cooling plate

drank dispensers en 

twee biertaps 

Wilt u een mobiele bar huren op locatie? Geef uw festival, beurs of (bedrijfs)

feest een extra beleving met de EX-Plane. Het vliegtuig is omgetoverd tot een

exclusieve lounge bar. 

Aan boord bevinden zich:

De vleugel toveren wij om tot een sfeervolle champagne-, koffie- of wijnbar met

professioneel barpersoneel of een hostess die uw gasten ontvangt.
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
MOBIELE EVENT BAR

CHAMPAGNE BAR WIJN BAR BIER BAR KOFFIE BAR



Of het nu gaat om een bedrijfsevenement, opening, jubileum of exclusief feest:

Events zijn iets waar je naar uitkijkt. Je wil het onvergetelijk maken. Daar is de

EX-Plane uitermate geschikt voor! Vier uw bedrijfsfeest of festival in vliegtuig-,

travel-, of miljonair thema.

Laat vanaf de vleugel van het vliegtuig een DJ uw gasten vermaken. Serveer de

lekkerste gekoelde hapjes, vanuit het motorcompartiment en vanaf de vleugel

aan uw gasten. 

Verras een jarige met een full sized private jet op locatie. Wedden dat u een

onvergetelijke indruk achterlaat?
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
PRIVATE EVENTS & PARTY

CATERING  DJ SHOW COCKTAIL BAR PRIVATE PARTY



De EX-Plane is bijzonder veelzijdig qua inzet. Op de vleugel is ruimte genoeg om

op ludieke wijze uw gasten te trakteren op een heerlijke lunch. Zowel een warm

als koud buffet kunnen wij geheel voor u verzorgen.

Waar ooit de motor van het vliegtuig zat, is nu plaatsgemaakt voor een

cocktailbar en een koelplaat. Geniet samen met uw gasten van een lekkere

champagne of cocktail, samen met heerlijk gekoelde verse vis, mosselen, oesters

of kreeft!

Evenementenbureau 24-7 Events 
Mercury 247 | 3769 KD Soesterberg | 

https://247events.nl | events@247events.nl | +31 (0) 85 - 002 8111

DE EX-PLANEDE EX-PLANE
FOOD & DRINK OPTIONS

MOTOR RUIMTE BARISTA

BUFFET GEKOELD WIJN & TAPAS

COCKTAIL BAR



Promoot uw nieuwe videoclip, of maak een toffe videoshoot. Fasion of influencer

marketing. Adem een luxueuze uitstraling uit. De EX-Plane is geschikt voor

werkelijk alle takken van sport.

WERELDWIJD INZETBAAR | YOUR ON-SITE EVENT

Doordat het vliegtuig op een trailer staat, kan het overal ter wereld worden

afgeleverd. Heeft u een open dag, personeelsparty of lancering op eigen terrein?

Uw meest gewaardeerde zakenrelaties eens lekker verwennen? Geen probleem, de

EX-Plane schiet (of vliegt) u te hulp!
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
Video-, Music and Influencer SHOOT

Fashion shoot Music clip / video shoot



Hoogte - 2,50 mtr

Breedte - 2,10 mtr

Trailer lengte* - 11,0 mtr

Transporter lenge* - 6,00 mtr

Hoogte - 4,05 mtr (incl. staart)

Breedte* - 9,00 mtr (incl. 2 vleugels)

Lengte - 11,0 mtr

1200 kg (Inclusief trailer)

220 V / 2000 Watt (Vol vermogen koeling)

Stoppenkast, brandblusser en EHBO-kit aanwezig

AFMETINGEN (Tijdens vervoer)

*(De EX-Plane wordt vervoerd met een aanhangwagen/bus. De lengte hiervan is 6,00 mtr.

Hierdoor is de totale transport lengte ruim 17,00 mtr. Houdt hier rekening mee, met de aanrijd

route van uw locatie!)

AFMETINGEN (Na opbouw)

*(De EX-Plane kan ook worden opgesteld met 1 vleugel. Denk bijvoorbeeld aan een

wandopstelling. Hierdoor is de breedte 4,50 mtr)

GEWICHT 

STROOMVOORZIENING 

BEVEILIGING 
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
praktische informatie



HUUR OPTIES 

Halve dag (4 uren) 

Hele dag (8 uren)

Meerdere dagen
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DE EX-PLANEDE EX-PLANE
OPTIES / Mogelijkheden

 

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

EXTRA OPTIES 

BARISTA BAR (afkoop dranken)

BARISTA BAR (bezoekers rekenen zelf af)

CHAMPAGNE BAR  + BEDIENING

WIJN BAR + BEDIENING

BIER BAR + BEDIENING

DJ + DJ SET

CATERING ON-SITE (Diverse opties)

HOSPITALITY (Piloot + stewardessen)

PHOTOBOOTH ON-SITE

DRONE REPORTING (Flight over event aftermovie)

 

Op aanvraag

Ja, mogelijk

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

VERZEKERING 

Het vliegtuig is verzekerd tegen kleine (transport) schades. Voorafgaand

aan het evenement wordt er een zgn. "Dent and Buckle chart" opgenomen.

Check our Youtube impression video!

https://247events.nl/contact/
https://youtu.be/djx6o4FeQhM

