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Voorwoord

In deze brochure informeren wij u graag over 
de mogelijkheden van de shows die Dutch DJ 
Entertainment te bieden heeft. Heeft u vragen 
en/of wilt u een vrijblijvende offerte bel dan naar 
038 - 202 26 62 en vraag naar Jurie Eeftink.

Dutch DJ Entertainment is een jong maar 
ambitieus bedrijf. We slaan onze vleugels  
rap uit. We willen graag aan iedereen laten 
zien waar toe we in staat zijn. In goed overleg 
is dat eindeloos. Goede communicatie, 
klantvriendelijkheid en kwaliteit leveren zijn de 
drie sleutelwoorden voor ons. Ons streven is  
de DJ te matchen met uw event/feest.
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DJ’s

Voor ieder budget is er een DJ beschikbaar.  
De DJ’s zijn onderverdeelt in de volgende categorieën:

Top DJ
Een DJ met ruime ervaring.  

Deze DJ brengt kwaliteit in huis!
Prijs vanaf € 265,00 incl. btw.

C’est la vie DJ
Leuke DJ voor een leuke prijs.  

Perfect voor een kleinschalige evenement.
Prijs vanaf € 185,50 incl. btw.

Specialist
U boekt een DJ met jarenlange ervaring: 

een vakman in een bepaald genre.
Prijs vanaf € 371,00 incl. btw.
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Basic show

Heeft u een kleinschalige festiviteit? Dan is de basic show perfect.

2x Fourbar (8 kleurenspots)
2x Kleurenspot achter de DJ

   Optioneel Aircones

   Geluid tot 75 personen
2x 15” subtoppen
1x 12” subwoofer

   Zwarte DJ booth
1x Kleine rookmachine

   Optioneel Prolyte LED DJ booth

Boek de basic show  
incl. c’est la vie DJ vanaf

€ 395,00
incl. btw

Vraag offerte aan

Licht Geluid Decor

https://dutchdjentertainment.nl/contact
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Basic plus show

De basic plus show brengt meer stijl en mogelijkheden.

   Lichtaansturing middels laptop
2x Fourbar (8 kleurenspots)
4x Movinghead op LED trusspaal
4x Kleurenspot achter de DJ

   Optioneel Aircones
   Optioneel LED dansvloer

   Geluid tot 150 personen
2x 15” fullrange toppen
2x 15” subwoofer

   Prolyte LED DJ booth
   Rookmachine
   Optioneel Stijlvolle witte LED DJ booth

Boek de basic plus show  
incl. top DJ vanaf

€ 649,00
incl. btw

Vraag offerte aan

Licht Geluid Decor

https://dutchdjentertainment.nl/contact
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pro show

Bij feesten groter dan 150 personen adviseren wij de pro show. 
Dit hangt natuurlijk ook sterk samen met de gelegenheid van het feest en uw wensen. 
Deze show is volledig naar wens in te richten. Uw wensen zijn leidend voor ons.

Sfeermakende lichtshow met lightjockey 
die de lichtshow live aanstuurt
2x Movinghead op LED trusspaal
6x Movinghead in truss
1x Fourbar (4 kleurenspots) in truss
4x Kleurenspot achter de DJ
2x Spot truss verlichten
1x Stroboscoop

   Geluid tot 300 personen
Mogelijkheid tot het inprikken van  
een zanger of kleine band, middels  
een PA mixer

Prolyte LED DJ booth óf  
stijlvolle witte LED DJ booth
2x Rookmachine

   LED sterrendoek
   Op locatie naar wens in te richten

Boek de pro show incl.  
top DJ & lightjockey vanaf

€ 849,00
incl. btw

Vraag offerte aan

meest geboekt!

Licht Geluid Decor

https://dutchdjentertainment.nl/contact
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extra mogelijkheden

Zoals eerder vermeld zijn de shows naar wens aan te passen en uit 
te breiden. Onderstaand vindt u een aantal extra mogelijkheden 
ter inspiratie. Voor meer informatie en een prijsopgave kunt u 
contact opnemen.

Show met aircones
Meerprijs per 2 aircones € 50,00 incl. btw.

LED dansvloeren
Voor het leveren van LED dansvloeren werken wij samen met 
verschillende partners in heel Nederland. De LED dansvloeren 
komen in verschillende uitvoeringen.  Dit filmpje* geeft een  
goede indicatie hoe een LED vloer eruit ziet. 
Prijs vanaf € 30,25 incl. btw per m2..

Carré truss lichtshow
De carré truss setting is bedoeld voor feesten met meer dan  
250 personen: voor de feesten waar u echt wilt knallen. Er wordt 
een vierkante of rechthoekige opstelling geplaatst. Het resultaat is 
dat er rondom de dansvloer verlichting is en mogelijkheid tot het 
ophangen van geluid. Dit geeft een extra dimensie voor de gasten. 
De maat en indeling van de carré truss is naar wens aan te passen.
Prijs op aanvraag.

* De tekst is aanklikbaar. Kunt u de tekst niet aanklikken? Ga dan naar de volgende url  
in uw webbrowser: https://goo.gl/vsvvX2

http://www.youtube.com/watch?t=14&v=6V-88k3BLH4
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Magic mirror photobooth
Opzoek naar iets unieks op uw bedrijfs-, school- of jaarlijkse galafeest? Maak de leukste 
herinneringen en gekste foto’s met onze Magic mirror photobooth. Laat u verrassen door de 
vele mogelijkheden, zoals creatief signeren, gebruik van fotoprops, visuele thema's en andere 
interactieve mogelijkheden.  Dit filmpje* geeft een goede impressie van de Magic mirror. 

Prijs vanaf € 595,- incl. btw i.c.m. een show. 
Los boeken is ook mogelijk. Informeer naar de 
mogelijkheden. Een totaalpakket bestaat uit:
• Interactieve Magic mirror photobooth met 

hoge resolutie camera (4k) en Full HD foto 
printer;

• Plaatsen van de photobooth;
• 4 uren aaneengesloten gebruik;
• Nette afzet paaltjes;
• 2 begeleiders die zorgen voor spoedige 

doorloop en assisteren bij het maken van 
de foto’s en printen;

• Verschillende partyprops, eventueel naar 
een bepaald thema;

• Animaties op de spiegel naar wens/thema;
• 2 prints per genomen foto + 1 voor het 

gastenboek (indien aanwezig);
• Foto's worden in Full HD direct uitgeprint;
• Foto's worden in Full HD achteraf gemaild;
• Eigen ontwerp onderaan de foto  

(fotostrip);

• Creatief signeren direct na het nemen van 
de foto. De spiegel is touchscreen en biedt 
deze functie direct na het nemen;

• Indien gewenst een LED opblaasbare 
booth (een soort fotohokje) om de spiegel 
heen van 3 x 3 x 2,5 m (l x b x h);

• Indien gewenst een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek;

• Exclusief transport € 0,19 per km.

Meerprijs
• Per half uur extra: € 49,95 incl. btw;
• Voor alle personen op de foto een print + 

1 voor het gastenboek (indien aanwezig) 
eenmalige toeslag van € 49,95 incl. btw;

• Rode loper € 19,95 incl. btw;
• Verdieping zonder lift € 50,00 extra incl. 

btw;
• In sommige gevallen bij afwijkende 

thema's en wensen.

* De tekst is aanklikbaar. Kunt u de tekst niet aanklikken? Ga dan naar de volgende url  
in uw webbrowser: https://goo.gl/qVjZEd

https://goo.gl/qVjZEd
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dde events

Organiseert u een groot personeelsfeest, is het weer eens tijd voor een dorpsfeest 
(tentfeest) of heeft een speciaal themafeest? Dan biedt onze DDE event service uitkomst: 
shows volledig op maat bedoeld voor 300 personen of meer. 

Met uitgebreide mogelijkheden aan licht, geluid en zelfs compleet decor kleden wij 
de grote tent, bedrijfshal, schoolkantine of het outdoorterrein helemaal aan naar uw 
wensen. Tijdens een intakegesprek worden op een open en vrijblijvende wijze uw 
wensen duidelijk en bespreken we meteen de mogelijkheden. U ontvangt altijd vooraf 
een gespecificeerde offerte van ons.



contactgegevens

  038 - 202 26 62

  info@dutchdjentertainment.nl

   www.dutchdjentertainment.nl

  Parc de Zwijger 31, 8091 CZ Wezep

instagram
Instagram

www.instagram.com/
dutchdjentertainment

Facebook-F
Facebook

www.facebook.com/
dutchdjentertainment

 
Hearthis

www.hearthis.at/ 
dutchdjnl

https://www.instagram.com/dutchdjentertainment/
https://www.facebook.com/dutchdjentertainment/
https://hearthis.at/dutchdjnl/
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