S tappen

Mister DJ
Mr. DJ de feestspecialist van het zuiden!
Mr. DJ heeft ruim 15 jaar ervaring met bruiloften

1.

Kennismaking met Mr. DJ
Na onze eerste kennismaking nodigen we jullie uit

en weet als geen ander de trouwdag nog persoon-

voor een vrijblijvend gesprek. We bespreken dan

lijker te maken: het draait tenslotte om jullie. Een

onze aanpak, jullie wensen en hoe Mr DJ daarbij

romantische ceremonie, een deftige receptie en

het beste kan helpen.

als afsluiter een knalfeest. Mr. DJ is van alle markten thuis en helpt graag met passend advies voor
de perfecte en onvergetelijke bruiloft.
Bruiloft shows
Op jullie bruiloft is het natuurlijk belangrijk dat
alles tot in de puntjes verzorgd is: zo ook de DJ en
de show die daarbij hoort. Mr. DJ heeft een ruime
keuze uit diverse shows. Deze vind je ook terug in
onze prijslijst. Bij al onze shows houden wij voor
het geluid rekening met de hoeveelheid gasten.
We nemen nooite een te grote (of juist te kleine)
set mee. Voor de verlichting en aankleding zijn er
standaard pakketten verkrijgbaar. Hebben jullie
andere persoonlijke en specifieke wensen? Een
verlichte dansvloer of misschien een fotobooth?
We zoeken graag mee naar een passende
oplossing!
Het perfecte feest
Bij het organiseren van jullie mooiste dag, moet je
als bruidspaar al aan ontzettend veel dingen denken. Mr. DJ helpt graag mee, zodat je belangrijke
zaken niet uit het oog verliest. Het is bijvoorbeeld
belangrijk om de ruimte af te stemmen op het
aantal gasten. Zestig man in een ernome zaal,
maakt de kans op een mooi feestje meteen een
stuk kleiner. En wat dacht je van de hoogte van de
zaal? Vanaf drie meter komen lichteffecten beter
tot zijn recht. Daarnaast is een goede
verdeling van zitplaatsen erg belangrijk. Want eerlijk is eerlijk: het zou ontzettend gaaf zijn, maar je
oma staat echt niet heel de avond te moonwalken.
En opa wil na de twaalfde Sirtaki ook graag
even zitten.

2. Offerte ontvangen

Na het eerste gesprek hebben jullie een goed
beeld gekregen van Mr DJ, de shows en de mogelijkheden. Jullie ontvangen een vrijblijvende
offerte met de show en eventuele extra’s.

3. Goedkeuring offerte

Als alles is besproken en jullie net zo enthousiast zijn als wij, ontvangen jullie de offerte met
de gemaakte afspraken. Om misverstanden te
voorkomen vragen we jullie om de offerte goed te
controleren. Zodra de offerte is goedgekeurd, is
de boeking definitief en zorgen wij dat alles wordt
gereserveerd.

4. Vragenlijst ontvangen

Ruim een maand voor jullie huwelijksfeest ontvangen jullie een vragenlijst. We vragen jullie om deze
zo volledig mogelijk in te vullen, zodat er tijdens
het feest niets zal ontbreken.

5. Laatste details doorspreken

Een aantal dagen voor jullie huwelijksfeest zal de
DJ contact opnemen om de laatste puntjes op de
i te zetten. We nemen jullie perfecte dag nog een
keertje door en bespreken de vragenlijst. Verder
neemt de DJ ook contact op met de ceremoniemeester en de locatie.

6. Jullie dag

De DJ is tijdig aanwezig om de show, aan de hand
van jullie wensen en de mogelijkheden op de locatie, op te bouwen. Daarna is het enkel nog onze
taak er een grandioos mooi feest van te maken!
Gelukkig is dat nu precies waar wij ongelofelijk
goed in zijn.

Opties
Photobooth

Eextra’s
Spotlights indoor (set van 4)		

€ 50,-

Spotlights Outdoor (set van 4)		

€ 80,-

€ 400,- OF € 150,- Met onze professionele
photobooth ben je voorzien van een prachtige
toevoeging aan je feest. Tijdens de avond kunnen
er onbeperkt afdrukken worden gemaakt en uiter-

TV Scherm				€ 100,-

aard word het ontwerp van de foto’s afgestemd
op jullie wensen. Onze 2de photobooth is op basis

Lasershow				€ 120,-

van een Ipad waarbij de foto’s na afloop digitaal
worden verzonden.

Bewegende lichtshow			

€ 150,-

Bestaat uit 2 movingheads en nevelmachine

Ceremoniegeluid
v.a. € 125,- Heb je een ceremonie waarbij het

Prikkabel outdoor per 10 mtr		

€ 25,-

Verticale rookmachines (per 2)		

€ 75,-

Bellenblaasmachine			

€ 35,-

vanwege het aantal gasten handig is dat de
trouwambtenaar een microfoon kan gebruiken?
Vraag dan gerust naar de mogelijkheden. Dan
vraag gerust naar de mogelijkheden hiervoor.
Truss balk in de tent/zaal?
€ 400,- Een feest op eigen locatie moet er vaak
net wat meer aangekleed worden. Door het ophangen van een trussbalk van 8 tot 10 m, in het
midden van de zaal, creëren wij extra ruimte voor
12 spotlights en 4 movingheads. Daaraan hangen
we dan 12 extra led spots en 4 movingheads.
Partyfotograaf
€ 500,- Boek een van onze ervaren fotografen en
jullie ontvangen 120 prachtige feestfoto’s met een
verhaallijn van begin tot eind. Een leuk aandenken
aan een onvergetelijke avond.
Vocalisten
€ 600,- Wil jij een bijzondere afwisseling tijdens
het feest of wil jij je ceremonie echt een persoonlijke touch geven? Wij werken zeer nauw samen
met Schuurmans & Schuurmans. Zij geven net dat
beetje extra voor jullie feest.
Live muziek
P.O.A. Van saxofonist tot Pianist en van One man
band tot gezellige zanger. Het is bij ons allemaal
mogelijk. Maak je wensen kenbaar en wij denken
met jullie mee in de mogelijkheden.

W: MR-DJ.NL

T: 040 - 842 25 94

E: info@mr-dj.nl

Wat zeggen onze klanten?

“Wat was het mooi op onze speciale dag.
We leverde een lege kale schuur aan en er is een
prachtig aangekleden ruimte van gemaakt met de
doeken enz aan de zijkant en de verlichting maakte
dat helemaal af. Je advies hierin is heel goed en
welkom geweest want ander was het nooit zo

” - Familie van Liempt

geworden.

“Dat niets te gek was, bleek wel toen wij
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Drive-in show Basic

Drive-in show Silver

Drive-in show Gold

Benodigde ruimte: 3.5 x 2 meter

Benodigde ruimte: 3.5 x 2 meter

Benodigde ruimte: 5 x 2 meter
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DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ meubel met LED verlichting

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ meubel met LED verlichting

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ meubel met LED verlichting

Geluidset tot 100 personen
8 LED spots op statief
2 verlichte LED zuilen
Nevelmachine (licht rook)
Lichtbrug van 5 meter
Achterdoek met LED verlichting
Bewegende lichtshow met 4
movingheads
Lasershow
2 verticale rookmachines
2 LED bollen
2 Vuurwerk machines

Geluidset tot 100 personen
8 LED spots op statief
2 verlichte LED zuilen
Nevelmachine (licht rook)
2 Movingheads OF 2 led bollen
Achterdoek met LED verlichting
Bewegende lichtshow met 4
movingheads
Lasershow
2 verticale rookmachines
2 LED bollen
2 Vuurwerk machines

Geluidset tot 100 personen
8 LED spots op statief
2 verlichte LED zuilen
Nevelmachine (licht rook)
Lichtbrug van 5 meter
Achterdoek met LED verlichting
Bewegende lichtshow met 4
movingheads
Lasershow
2 verticale rookmachines
2 LED bollen
2 Vuurwerk machines

Geluidset tot 100 personen
8 LED spots op statief
2 verlichte LED zuilen
Nevelmachine (licht rook)
Lichtbrug van 5 meter
Achterdoek met LED verlichting
Bewegende lichtshow met 4
movingheads
Lasershow
2 verticale rookmachines
2 LED bollen
2 Vuurwerk machines

Meest gekozen extra’s van andere bruidsparen:
Spotlights / Bewegende lichtshow

100%

Dans Garantie

€ 850,Meest gekozen extra’s van andere bruidsparen:
Spotlights / Verticale rookmachines

100%

Tevredenheid

€ 1000,Meest gekozen extra’s van andere bruidsparen:
Spotlights / Lasershow

15+

Jaren Ervaring

wilde komen draaien! Wij wilde alles zoals

Benodigde ruimte: 6 x 2 meter

Benodigde ruimte: 5 x 2 meter

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ meubel met LED verlichting

€ 650,-

je vroegen of je op onze bruiloft in Italië

Drive-in show Platinum

Drive-in show Diamond

in Italië maar wel een feest zoals alleen

DJ gedurende 5 aaneengesloten uren
DJ meubel met LED verlichting
Geluidset tot 100 personen
8 LED spots op statief
2 verlichte LED zuilen
Nevelmachine (licht rook)
Lichtbrug van 5 meter
Achterdoek met LED verlichting
Bewegende lichtshow met 4
movingheads
Lasershow
2 verticale rookmachines
2 LED bollen
2 Vuurwerk machines

€ 1750,-

€ 1250,Inclusief extra’s ter waarde van € 50,-

Inclusief extra’s ter waarde van € 100,-

Meest gekozen extra’s van andere bruidsparen:
Photobooth / Verticale rookmachines

Meest gekozen extra’s van andere bruidsparen:
Photobooth

2000+

Tevreden Klanten

2540

Succesvolle Feesten

een echte Brabander dat kan maken.
Je hebt alles meegenomen en ervoor
gezorgd dat wij ons feest hebben kunnen
vieren zoals zij dat wilde. We zijn je heel
erg dankbaar voor het feit dat je dat voor
ons wilde doen. Heel erg bedankt en tot

” - Silas en Kim

op ons jubileumfeest!

“Bart, ondanks de extreme hitte heb je het gewoon
voor elkaar gekregen om iedereen gisteren op onze
bruiloft op de dansvloer te krijgen. Wij genieten nog
lekker na van onze speciale dag en gaan gauw het

”

vliegtuig halen. Hartstikke bedankt!

Scan de QR-code
en kom in contact
met Mr. DJ

100%

Feest Garantie

- Ayla en Angelo

