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WAAROM PSOUND?

DRIVE-IN SHOW BASIS

DRIVE-IN SHOW MEDIUM

Zijn jullie op zoek naar de beste DJ voor jullie verjaardagsfeest, bruiloft of bedrijfsfeest?
Zoek dan niet verder; PSOUND verzorgt al meer dan 15 jaar memorabele drive-in shows. De combinatie van onze ervaren allround DJ’s,
een uitgebreide persoonlijke voorbereiding en professionele apparatuur zorgen ervoor dat we jullie een swingend dansfeest laten beleven. 

Jullie hebben de keuze uit verschillende drive-in shows, van klein tot groot. Daarnaast kunnen jullie de drive-in show aanvullen met
spectaculaire extra’s en zelfs live entertainment. 

Kwaliteit staat voorop en daarom zijn wij aangesloten bij de Nederlandse TrouwBranche Organisatie en hebben hierbij het
‘Keurmerk Trouwen’ behaalt. Dit keurmerk geeft aan dat PSOUND een professioneel, betrouwbaar en innovatief bedrijf is. 

Kortom: met PSOUND bent u gegarandeerd van een fantastisch feest en 100% dansgarantie. 

VERGOEDING: 
€800,- INCLUSIEF:
+ BTW
+ OP- EN AFBOUW
+ REISKOSTEN; éénmalig retour locatie
+ ALLROUND DJ gedurende 5 aanééngesloten uren.

VERLENGING: 
MOGELIJK A €60,- PER UUR

STROOMVOORZIENING: 
1 VRIJE STROOMGROEP 
(16 Amp. Afgezekerd)

VERLENGING: 
MOGELIJK A €60,- PER UUR

STROOMVOORZIENING: 
1 VRIJE STROOMGROEP 
(16 Amp. Afgezekerd)

BENODIGDE RUIMTE: 
MINIMAAL 3 X 2 METER

BENODIGDE OPBOUWTIJD: 
60 MINUTEN

BENODIGDE RUIMTE: 
MINIMAAL 4 X 2 METER

BENODIGDE OPBOUWTIJD: 
90 MINUTEN

VERGOEDING: 
€650,-  INCLUSIEF:
+ BTW
+ OP- EN AFBOUW
+ REISKOSTEN; éénmalig retour locatie
+ ALLROUND DJ gedurende 5 aanééngesloten uren.



DRIVE-IN SHOW BRUILOFT
VERGOEDING: 
€1500,- INCLUSIEF:
+ BTW
+ OP- EN AFBOUW
+ REISKOSTEN; éénmalig retour locatie
+ ALLROUND DJ gedurende 5 aanééngesloten uren.

ONZE MEEST COMPLETE SHOW MET OOK: 
+ Lasershow
+ Bellenblaasmachine
+ Led Foam sticks
+ Bewegende lichtshow

 
+ Lightjockey
+ Spiegelbol
+ Confettishooters
+ Grondspots

VOOR ALLE SHOWS GELDT:
* Bij bovenverdiepingen met lift rekenen wij € 50,- extra aan personeelskosten (minimale afmetingen lift: 1,50 x 0,90 m.)
* Bij bovenverdiepingen zonder lift rekenen wij € 100,- extra aan personeelskosten en krijgen jullie een vervangend meubel,
informeer naar onze mogelijkheden.

VERLENGING: 
MOGELIJK A €60,- PER UUR

STROOMVOORZIENING: 
1 VRIJE STROOMGROEP 
(16 Amp. Afgezekerd)

BENODIGDE RUIMTE: 
MINIMAAL 5 X 2 METER

BENODIGDE OPBOUWTIJD: 
150 MINUTEN

DRIVE-IN SHOW GROOT
VERGOEDING: 
€1000,- INCLUSIEF:
+ BTW
+ OP- EN AFBOUW
+ REISKOSTEN; éénmalig retour locatie
+ ALLROUND DJ gedurende 5 aanééngesloten uren.

VERLENGING: 
MOGELIJK A €60,- PER UUR

STROOMVOORZIENING: 
1 VRIJE STROOMGROEP 
(16 Amp. Afgezekerd)

BENODIGDE RUIMTE: 
MINIMAAL 5 X 2 METER

BENODIGDE OPBOUWTIJD: 
120 MINUTEN



EXTRA  AANVULLINGEN
KNALLENDE OPENING
Willen jullie het feest knallend openen? Boek dan nu onze confetti set om 
tijdens de openingsdans origineel en met een knal jullie feest te openen. 
Jullie kiezen het moment, wij zorgen voor de 
perfecte timing! 
Liever zelf de touwtjes in handen? Kies voor 
onze rode drukknop en bepaal het moment zelf.

VERGOEDING: €60,- INCL. BTW
VERGOEDING RODE KNOP OP PAAL: €25,- INCL. BTW

PARTY FOTOGRAAF
Laat het verhaal van jullie speciale dag vastleggen op de gevoelige 
plaat door een van onze fotografie-partners. Jullie krijgen 120 
prachtige feestfoto’s met een verhaallijn van 
begin tot eind. Hiermee worden jullie
herinneringen in het foto-album pas echt
compleet.

VERGOEDING: €300,- INCL. BTW

BEWEGENDE LICHTSHOW
Maak de drive-in show compleet met een dynamische en bewegende 
lichtshow. Naast het DJ meubel plaatsen we 2 verlichte zuilen met 
daarop 2 movingheads welke prachtige figuren
en effecten laten dansen door de feestruimte.
Door middel van lichte rook, worden de stralen
zichtbaar en is het effect compleet! 

VERGOEDING: €150,- INCL. BTW

VERLICHTE DANSVLOER
Altijd al een John travolta willen zijn met soepele dansmoves? 
Dat kan nu met onze Dynamische led patronendansvloer van
4x5 m. en slechts 3,5 cm hoog.
Een fantastische aanvulling welke werkt als
een magneet; een volle dansvloer
gegarandeerd!

VERGOEDING: €450,- INCL. BTW

VIDEOGASTENBOEK
Willen jullie na het feest nog nagenieten van verrassende
videoboodschappen? Dat kan door het boeken van ons
videogastenboek, waarbij de gasten onbeperkt boodschappen in
kunnen spreken. In het begin van de avond
netjes, later op de avond uitbundig!

VERGOEDING: €235,- INCL. BTW
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SFEERVOLLE GRONDSPOTS
Maak van jullie locatie een sfeervolle locatie!
Trek de sfeer van de drive-in show door in de gehele feestruimte 
door het plaatsen van led grondspots. 
De grondspots schijnen langs de muur omhoog
en zijn in elke gewenste kleur in te stellen. Door de
ingebouwde accu zijn de spots overal te plaatsen.

VERGOEDING:
PER 4 STUKS €60,- INCL. BTW

PROFESSIONELE LASERSHOW
Willen jullie het feest echt laten knallen en een geweldig special 
effect hebben waar mensen nog lang aan herinnerd blijven?
Boek dan nu onze professionele lasershow,
welke animaties, beamshows, teksten en
volledig geprogrameerde shows kan
projecteren. (Alleen mogelijk bij gebruik van rook.)

VERGOEDING: €120,- INCL. BTW

PERSOONLIJKE TV-SCHERMEN
Maak jullie feest echt persoonlijk door het boeken van een
tv-scherm. Hierop kunnen jullie de kersverse foto’s van de middag 
tonen aan jullie gasten.
Het aansluiten van PC of usb is geen
probleem.  
Schermgrootte diagonaal 117 cm. 

VERGOEDING: €120,- INCL. BTW
(Uit te breiden naar meerdere schermen)

ORIGINELE OPENINGSMIX
De opening van de avond gaat meestal gepaard met een dans. 
Hoe mooi is het als die dans gedaan kan worden op een compilatie 
van jullie favoriete nummers. Wij maken deze mix professioneel op 
maat in onze digitale studio.

VERGOEDING: €60,- INCL. BTW  
(incl. 1 aanpassing)

LIVE SAXOFONIST
Zoeken jullie een combinatie tussen een DJ en live muziek?
Dan zijn één van onze saxofonisten precies wat jullie zoeken! 
Onze allround saxofonisten zijn ware
alleskunners en smelten de muziek die op
dat moment gedraaid wordt samen met
hun opzwepende, sfeervolle en ritmische
sax-deuntjes. (Diverse sets gedurende 3 uur.)

VERGOEDING: €450,- INCL. BTW

KNALLENDE OPENING
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