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Verhuurlijst 2018 volledige “luxe” sets
In onderstaande lijst kan u samengestelde sets vinden die voornamelijk gericht zijn op de luxueuzere feesten en
events waar een stijlvolle installatie met perfecte afwerking en oog voor detail gewenst is.
Bij deze opstellingen is er telkens apparatuur gebruikt die een zeer goede geluidskwaliteit en een klassevolle
lichtinstallatie garandeert.

Set1 deluxe:
1* Pioneer DJM350 mengtafel
2* Pioneer CDJ350 cdspeler met usb
1* Microfoon Shure Sm58
1* dj meubel hoogglans wit met ingebouwde ledverlichting (1,8*0,95*0,50m)
2* QSC K12 fullrange speaker 1000w rms actief + statieven k&m
1* QSC KW181 sub 1000w rms actief
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren

Omschrijving:
-Compacte professionele set met 3000w rms vermogen
-Luxe uitstraling, amper zichtbare kabels door gebruik van dj meubel
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor feesten, recepties, speeches, tot 150 personen

Prijs excl 21% BTW:
-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

290,00 €

-Optie Pioneer DJM750 + 2* CDJ850-K dj set

20,00 €

-Optie Pioneer DJM900nxs + 2* CDJ2000nxs dj set

85,00 €

-Optie draadloze Led accu uplighter 60w led per stuk

15,00 €

-Baskast weglaten (kleine feesten of weinig basweergave gewenst)

-30,00 €

-Dj meubel wit vervangen door dj meubel zwart (zonder verlichting)

-50,00 €

-Optie ervaren allround DJ hele avond

275,00 €

foto: set 2 deluxe met opties

foto: set 2 deluxe met opties
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Set2 deluxe:
1* Pioneer DJM350 mengtafel
2* Pioneer CDJ350 cdspeler met usb
1* Microfoon Shure Sm58
1* dj meubel hoogglans wit met ingebouwde ledverlichting (1,8*0,95*0,50m)
2* QSC K12 fullrange speaker 1000w rms actief+ statieven k&m
2* QSC KW181 sub 1000w rms actief
2* Lichteffect Spherion tri-led OF Moving head Phantom 50 led naar keuze
2* Trusszuil op baseplate 2m
2* Afwerking baseplates met zwart tapijt
2* Tri-led uplighter voor uitlichten zuilen
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren
1* Martin Magnum hazer
(=rookmachine die een fijne mist maakt ipv een grote rookpluim)

Omschrijving:
Professionele set met 4000w rms vermogen
-Luxe uitstraling, amper zichtbare kabels door gebruik van dj meubel
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor feesten, recepties, speeches, galabals tot 250 personen

Prijs:
-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

440,00 €

-Optie Pioneer DJM750 + 2* CDJ850-K dj set

20,00 €

-Optie Pioneer DJM900nxs + 2* CDJ2000nxs dj set

85,00 €

-Optie QSC K12 1000w dj monitor actief

25,00 €

-Optie draadloze Led accu uplighter 60w led per stuk

15,00 €

-Dj meubel wit vervangen door dj meubel zwart (zonder verlichting)

foto: set 2 deluxe met opties

-50,00 €

foto: set 2 deluxe met opties

Alle mogelijke extra's ook leverbaar:
-confetti
-rookmachines (standaard, laaghangend, Geyser, co2)
-podium
-doeken en pipe & drape voor het afwerken van eventruimtes
-...
-wij kunnen ook in andere thema's werken

copyright DDA Sound & Light 2018

prijzen excl 21% BTW
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Set3 deluxe:
1* Pioneer DJM350 mengtafel
2* Pioneer CDJ350 cdspeler met usb
1* Microfoon Shure Sm58
1* dj meubel hoogglans wit met ingebouwde ledverlichting 1,8*0,95*0,50m
1* dj monitor QSC K12 1000w rms actief
2* QSC KW153 fullrange speaker 1000w rms actief
2* QSC KW181 sub 1000w rms actief
4/6* Moving head Vizi Q-wash 280w
4/6* Trusszuil 1-1,5-2m op baseplate voor moving head
4/6* Stretchcover wit voor trusszuil
4/6* Afwerking baseplates met zwart tapijt
4/6* Tri-led uplighter voor uitlichten zuilen
1* Martin Magnum hazer (=rookmachine die een fijne mist maakt ipv een grote rookpluim)
1* Daslight of Chamsys pc dmx lichtsturing

Omschrijving:
-Krachtige professionele set met 4000w rms vermogen
-Luxe uitstraling, amper zichtbare kabels door gebruik van dj meubel
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor feesten, recepties, speeches, galabals tot 350 personen

Prijs:
-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen met 4 zuilen

600,00 €

-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen met 6 zuilen

725,00 €

-Optie lichtoperator max 15km max 6uur (deze set komt het best tot z'n recht met lichtoperator/LJ)

175,00 €

-Optie Pioneer DJM750 + 2* CDJ850-K dj set

20,00 €

-Optie Pioneer DJM900nxs + 2* CDJ2000nxs dj set

85,00 €

-Optie draadloze Led accu uplighter 60w led per stuk

15,00 €

-Optie ervaren allround DJ hele avond

275,00 €

-Dj meubel wit vervangen door dj meubel zwart (zonder verlichting)

-50,00 €

Indien deze set zonder lichtoperator genomen wordt dan programmeren we een basis lichtshow voor. Dit is inbegrepen.
Men dient deze dan wel zelf te bedienen. Dergelijke sets komen echter wel veel beter tot hun recht met lichtoperator

Alle mogelijke extra's ook leverbaar:
-confetti
-rookmachines (standaard, laaghangend, Geyser, co2)
-podium
-doeken en pipe & drape voor het afwerken van eventruimtes
-...
-wij kunnen ook in andere thema's werken

copyright DDA Sound & Light 2018
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Set4 deluxe:
1* Pioneer DJM350 mengtafel
2* Pioneer CDJ350 cdspeler met usb
1* Microfoon Shure Sm58
1* dj meubel hooglans wit met ingebouwde ledverlichting
1* dj monitor QSC K12 1000w rms actief
2/4* QSC KW153 fullrange speaker 1000w rms actief
2/4* QSC KW181 sub 1000w rms actief
Ovalen trussconstructie +/- 12*6*4,5m
8* Spaghettidoek kokers met tri-led spot of ledbol 50cm
8* Moving head Showtec Phantom 50 led
1* Martin Magnum hazer
1* Daslight of Chamsys pc dmx lichtsturing

Omschrijving:
-Krachtige professionele set met 4000w-8000w rms vermogen
-Luxe uitstraling, amper zichtbare kabels door gebruik van dj meubel
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor feesten, recepties, speeches, fuiven, galabals tot 800 personen (afhankelijk van gekozen geluidsset)

Prijs:
-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen met 4 kw geluidsset

890,00 €

-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen met 8 kw geluidsset

1.000,00 €

-Optie lichtoperator max 15km max 6uur (deze set komt het best tot z'n recht met lichtoperator/LJ)

175,00 €

-Optie Pioneer DJM750 + 2* CDJ850-K dj set

20,00 €

-Optie Pioneer DJM900nxs + 2* CDJ2000nxs dj set

85,00 €

-Optie draadloze Led accu uplighter 60w led per stuk

15,00 €

-Optie krachtigere moving heads: 8 Linio Beam 5R ipv 8 Phantom 50 led

100,00 €

-Optie ervaren allround DJ hele avond

275,00 €

-Dj meubel wit vervangen door dj meubel zwart (zonder verlichting)

-50,00 €

Indien deze set zonder lichtoperator genomen wordt dan programmeren we een basis lichtshow voor. Dit is inbegrepen.
Men dient deze dan wel zelf te bedienen. Dergelijke sets komen echter wel veel beter tot hun recht met lichtoperator

Alle mogelijke extra's ook leverbaar:
-confetti
-rookmachines (standaard, laaghangend, Geyser, co2)
-doeken en pipe & drape voor het afwerken van eventruimtes
-podium
-...
-wij kunnen ook in andere thema's werken

Maatwerk
Wij verzorgen evenementen tot zo'n 5000 personen. Bovenstaande sets zijn slechts een greep uit ons
assortiment.
Voor grotere events is het interessanter om een set op maat uit te werken.
Vraag voor grotere of creatievere opstellingen zeker een offerte aan!
Wij kunnen van elke zaal iets moois maken.

copyright DDA Sound & Light 2018
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Cosmopolitan Party Genk (detailfoto dj meubel wit, elke kleur instelbaar!)

AVEVE Opening centraal magazijn VOOR

AVEVE Opening centraal magazijn NA

Wij werken voor grotere producties onder andere met:
-QSC en Coda Audio Line array systemen
-Robe moving heads
-Chamsys of Grand MA lichtsturingen
-Stagemaker electrotakels, global truss groundsupports
-... alles wat nodig is om uw productie top te maken

copyright DDA Sound & Light 2018
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