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Drive-in show ‘Geluid 1’ € 360,- Drive-in show ‘Geluid 2’ € 390,- 
 

♪    Geluidsset  
tot +/- 50 personen 
♪    Allround DJ 

 

♪    Geluidsset  
  vanaf 50 personen 
♪    Allround DJ 

Drive-in show ‘Budget’ € 430,- Drive-in show ‘Basis’ € 460,- 
  

♪    Geluidsset  
tot +/- 50 personen 
♪    2 T-bars met  
4 gekleurde Par 56 
spots op statief 
♪    Allround DJ 

 

 
♪    Geluidsset  
vanaf 50 personen 
♪    2 T-bars met  
4 gekleurde Par 56 
spots op statief 
♪    Allround DJ 

 

Drive-in show ‘Klein’ incl. Allround DJ 
 

€ 500,- 
 

Wanneer u deze drive-in show boekt is daarbij inbegrepen: 
     ♪    Dynacord geluidsset tot +/- 75 personen 
     ♪    2 T-bars met 4 gekleurde Par 56 spots 
     ♪    1 Martin Atomic stroboscoop 
     ♪    2 Martin lichteffecten  
     ♪    2 grote zwaailampen 
     ♪    Jem rookmachine (incl. 1 liter rookvloeistof) 
     ♪    De lichtshow in een 4 meter lange Prolyte driehoeks truss op 2 wind-up statieven. 
 
D 

Drive-in show ‘Standaard’ incl. Allround DJ 
 

€ 565,- 
 

Wanneer u deze drive-in show boekt is daarbij inbegrepen: 
     ♪    Dynacord geluidsset tot +/- 150 personen  
     ♪    2 T-bars met 4 gekleurde Par 56 spots  
     ♪    1 Martin Atomic stroboscoop 
     ♪    2 Martin lichteffecten 
     ♪    4 Martin scanners (intelligent licht) 
     ♪    2 grote zwaailampen 
     ♪    Jem rookmachine (incl. 1 ltr. rookvloeistof) 
     ♪    De lichtshow in een 4 meter lange Prolyte driehoeks truss op 2 wind-up statieven. 
 
 

Drive-in show ‘Deluxe’ incl. Allround DJ 
 

€ 660,- 
 

Wanneer u deze drive-in show boekt is daarbij inbegrepen: 
     ♪    Dynacord geluidsset tot +/- 250 personen  
     ♪    2 T-bars met 4 LED Par 56 spots  
     ♪    4 Martin Mac250 Krypton movingheads (intelligent licht) 
     ♪    1 Martin Atomic stroboscoop 
     ♪    1 drie kleuren laser 
     ♪    2 Martin EFX 500/600 
     ♪    Jem rookmachine (incl. 1 ltr. rookvloeistof) 
     ♪    De lichtshow in een 5 meter lange Prolyte driehoeks truss op 2 wind-up statieven. 
 

 
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Elke drive-in show is inclusief  
1 discjockey, 1 lichtjockey / roadie, transport 100 km vrij (daarna 0,35 per km) en 5 draaiuren.  
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Finishing touches : maak het persoonlijk 
 

♪ Le Maitre Bubblemaster (incl. 5 ltr. bellenblaasvloeistof) 
    Ideaal voor een romantische of juist feestelijke sfeer. 
 

€   50,00 

♪ Confetti Shot  
    Een feestelijk tintje bij binnenkomst, op het hoogtepunt, of voor een spetterend einde. 
 

v.a. €   10,00 

♪ Blacklight (400 Watt) 
    Niets is zo opvallend als wit onder deze lamp. 
 

€   15,00 

♪ Glowsticks (100 stuks)  
    Voor magische momenten aan het begin, tijdens of aan het eind van uw feest. 
 

€   10,00 

♪ 3 Kleuren Laser 
    Spectaculaire 3 kleuren lasershow, die een onuitwisbare indruk achter laat! 
 

€   50,00 

♪ EFX 500 / 600 
    Veelzijdig lichteffect, dat zowel dansvloer als muren en plafond kan opsieren. 
 

€   25,00 

♪ Spiegelbol (v.a. 30 cm) met motor en spotverlichting  
 

v.a. €   10,00 
♪ Movingheads Martin Mac250 Krypton (2 stuks) 
    Chic en dynamisch licht met volledige bewegingsvrijheid. 
 

€   90,00 

♪ Moonflower (2 stuks) 
   Vele witte stralen, die speels meedraaien met de rest van de lichtshow 
 

€   12,50 

♪ 42 inch Plasma T.V. op voet / in truss van lichtshow / in een staande truss 
    Geniet van foto’s van speciale momenten nu of juist van vroeger. 
 

€ 100,00 

♪ 6 LED Floorparren 
    Mooie verlichting voor het uitlichten van muren, pilaren of andere objecten in en om de feestzaal. 
 

€   50,00 

♪ Beamer met rolscherm 
    Vertoon uw foto’s, filmpjes en presentaties op groot scherm. 
 

€ 127,50 

♪ Podium 3 x 2 mtr. 
    Op ieder gewenste hoogte. Andere maten mogelijk. 
 

 €   60,00 

♪ Sterrendoek achter DJ-meubel 6 x 3 mtr. 
    Een schitterende sterrenhemel als decor. 
 

  €   50,00 

♪ LED Aircone 2.75 mtr hoog (2 stuks) 
    Sfeervolle lichtzuilen met LED-verlichting, die elke kleur aan kunnen nemen. 

  €   40,00 
 

Mix it up! : de show naar uw wens aanpassen 
 

♪ Bellenblaasmachine i.p.v. rookmachine €   35,00 
♪ Hazer i.p.v. rookmachine €   35,00 
♪ LED parren i.p.v. conventionele parren €   15,00 
♪ EFX 500 i.p.v. Martin Atomic stroboscoop €   10,00 

 

Flexibili-TIJD 
 

♪ Extra Draaiuur  €   75,00 
♪ Wachtuur (i.v.m. eerder opbouwen of later afbreken) €   35,00 
♪ Sjouwhulp voor DJ (i.v.m. trappen v.a. 5 treden) v.a. € 100,00 
♪ Annuleringsvoorziening 4% van totaal 

 

Live Entertainment 
 

♪ Optreden Saxofonist / Percussionist e.d. v.a. € 450,00 
♪ Optreden Close-up Magic, Artiest  P.O.A. 
♪ Inprikkosten Band / Artiest 
    Extern geboekt professioneel entertainment kan gebruik maken van de licht- en geluidsapparatuur. 
 

€ 100,00 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 
Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. Als u interesse heeft in nog meer mogelijkheden, kunt u altijd even 
contact opnemen met ons kantoor. Wij maken graag een offerte op maat voor u. 


