


Huurkoop Yamaha RDP0F5 drumstel incl. bekkens 
Algemeen 

De Rydeen serie van Yamaha dankt zijn naam aan de 'God of Thunder' en is gericht op de 
beginnende drummer. Yamaha levert deze drumsets namelijk compleet met statieven én een goed 
klinkende bekkenset van Paiste! Het enige wat ontbreekt in dit pakket is een drumkruk en een 
setje drumstokken. Voor een vriendelijke prijs haal je dus een (bijna) complete set in huis waar je 
zeker jaren plezier van zult hebben. Deze kit is afgewerkt in de fraaie kleur Black Glitter.   


Yamaha RDP0F5 Rydeen Black Glitter  

Deze set bestaat uit een 20 x 16 inch bassdrum, toms van 10 x 7 en 12 x 8, een floortom van 14 x 
13 inch en een snaredrum van 14 x 5.5 inch. De ketels zijn gemaakt van populier en hebben een 
dikte van 7.2 mm. Populier geeft deze set een gebalanceerde klank met een fraaie mix tussen 
hoge en lage frequenties. Je kunt muzikaal gezien met deze setup alle kanten op - of je nu jazz of 
hardrock wilt spelen - met de juiste vellen en stemming kan dit drumstel alles aan! 


Inclusief hardware en bekkens 

Yamaha levert dit drumstel zoals eerder gezegd compleet met hardware en bekkens. Met 
'hardware' worden alle statieven die je nodig hebt bedoeld. Je krijgt dus een stevig hihatstatief, 
een snaredrumstatief, twee bekkenstatieven met boom-arm en een bassdrumpedaal! Wat wél bij 
deze set zit is een goed klinkende bekkenset van Paiste bestaande uit een 14 inch hihat, 16 inch 
crash en een 20 inch ride - allen uit de 101 serie van Paiste. 


Productspecificaties 

• vijfdelig drumstel

• kleur: Black Glitter

• inclusief HW680W hardware (statieven)

• inclusief driedelige bekkenset

• houtsoort ketels: populier 

• 6-laags, 7.2 mm dikke ketels

• spanranden: triple flanged steel 1.5 mm (toms en snare) 

• spanranden bassdrum: staal, in dezelfde kleur als de ketels

• tomhouder: CL940LB (2x)

• slagvel bassdrum: clear met ring mute

• resonantievel bassdrum: Ebony met Yamaha logo en ring mute

• slagvellen toms en floortom: clear

• resonantievellen toms en floortom: clear

• slagvel snaredrum: coated

• resonantievel snaredrum: S-slide

• bassdrum: 20 x 16 inch

• tom 1: 10 x 7 inch

• tom 2: 12 x 8 inch

• floortom: 14 x 13 inch

• snaredrum: 14 x 5.5 inch

• hihat: 14 inch

• crash: 16 inch

• ride: 20 inch


Betaling 

Je sluit een overeenkomst met Muziekschool Amersfoort, je betaalt de eerste termijn van drie 
maanden plus de verschuldigde borgsom in de winkel en krijgt een nieuw instrument mee.


Bij de Yamaha Drumstel betaal je het eerste termijn €97,- borg + 3 maanden huur (€50,-) = €247,-

Daarna betaal je 9 maanden lang €50,- per maand.


