
Prijzenlijst livestream video - Dutch DJ Entertainment 

 

• Pakket 1: Budget  DDE studio Wezep  € 49,95 

o 1 uur Livestream 

o 1x 4K camera  

o Digitale geluids -en video-opname 

o In onze studio te Wezep inclusief professioneel  

basis lichtshow & geluid. Led DJ booth en Pioneer Djset** 

 

• Pakket 2: Basic  DDE studio Wezep  € 89,95 

o 1 uur livestream 

o 1x 4K camera + 2 djbooth camera’s 

o Digitale geluids -en video-opname middels videomixer 

o Kleine pa mixer (mogelijkheid tot inprikken instrument/microfoons) 

o In onze studio te Wezep inclusief professioneel  

Basis lichtshow & geluid. Led DJ booth en Pioneer Djset** 

 

• Pakket 3: Basic plus DDE studio Wezep   vanaf € 299 

o 1 uur livestream 

o 1x 4K camera (meer camera’s mogelijk)  

o Digitale geluids -en video-opname 

o Kleine pa mixer (mogelijkheid tot inprikken instrument/microfoons) 

o Ontwerp flyer voor social media promotie* 

o Overlay  (logo’s ed in beeld)* 

o In onze studio te Wezep inclusief professioneel  

basis licht & geluid. Led DJ booth en Pioneer Djset** 

▪ Uitermate geschikt voor de pro solo DJ/zanger(es) 

 

• Pakket 4: Premium DDE studio Wezep   vanaf € 499 

o 2 uren aaneengesloten livestream 

o 4x 4K camera (3 vaste, 1 lopende cameraman) of meer 

o Digitale geluids -en video-opname 

o Pa mixer (mogelijkheid tot inprikken van een kleine band) 

o Video/geluidstechnicus aanwezig 

o Ontwerp flyer voor social media promotie* 

o Overlay (logo’s ed in beeld)* 

o Live animatie* 

o Video-regie 

o Multi platformstreaming*** 

o Kort promofilmpje van 15 seconden* 

o Video bewerking achteraf* 

o In onze studio te Wezep inclusief professioneel uitgebreide 

Lichtshow & geluid. Led DJ booth en Pioneer Djset** 

o Op locatie met professioneel basis/uitgebreide lichtshow en geluid (zie gold)** 

▪ Uitermate geschikt voor de professionele DJ/zanger(es)/band 

 

 

 

 

 



Prijzenlijst livestream video - Dutch DJ Entertainment 

 

• Pakket 5: Gold  op locatie   vanaf € 599 

o 2 uren aaneengesloten livestream 

o 4x 4K camera (3 vaste, 1 lopende cameraman) of meer 

o Digitale geluids -en video-opname 

o Pa mixer (mogelijkheid tot inprikken van een kleine band) 

o Video/geluidstechnicus aanwezig 

o Overlay (logo’s ed in beeld)* 

o Live animatie* 

o Video-regie 

o Multi platformstreaming*** 

o Kort promofilmpje van 15 seconden* 

o Video bewerking achteraf* 

o Inclusief professioneel basis licht & geluid. Led DJ booth en Pioneer Djset** 

o Reiskosten 19 cent a km met starttarief 25 euro. 

▪ Uitermate geschikt voor de professionele DJ/zanger(es)/band op locatie 

 

• Pakket 6 Platinum    Prijs op aanvraag 

o Maximaal 4 uren aaneengesloten livestream 

o 4x 4K camera (3 vaste, 1 lopende cameraman) of meer 

o Digitale geluids -en video-opname 

o Pa mixer (mogelijkheid tot inprikken van een kleine band) 

o Video/geluidstechnicus aanwezig 

o Overlay (logo’s ed in beeld)* 

o Live animatie* 

o Video-regie 

o Multi platformstreaming*** 

o Video bewerking achteraf* 

o Inclusief professioneel licht & geluid naar wens. Led DJ booth en Pioneer Djset** 

o Marketing en ontwerp* 

▪ Special voor ieder die een professionele video livestream wenst  

 

*Afwijkende wensen en voorkeuren meerprijs vanaf 35 euro per uur. Offerte vooraf. 

** Professioneel licht en geluid op basis van uw wensen, op offerte basis. Informeer naar de 

mogelijkheden 

*** Multiplatform kunnen extra kosten inhouden, afhankelijk van de gekozen platforms. 

 

Op aanvraag: eigen video-server. Hier maken wij geen gebruik van social media. Ga 

ongestoord streamen zonder dat er kans is dat uw stream geblokkeerd wordt ivm 

copyright. 

 

Combinaties tussen pakketten is mogelijk 

Prijzen zijn exclusief btw & 19 c a km reiskosten met starttarief 25 euro. 

Op locatie is mogelijk wanneer het gewerkt kan worden volgens de richtlijnen van het RIVM 

 

 


