
DJ Shows Techniek Verhuur



ddddddddd            DJ
De DJ verzorgd de door u gekozen muziekstijl voor uw feest of 
gelegenheid. Vooraf wordt contact opgenomen om alle (muzikale) 
wensen met u door te nemen. Uiteraard zijn wij bekend met vele 
muziekstijlen voor alle leeftijden om te kunnen inspelen op het publiek.

DJ Show
U kunt bij BS-Entertainment terecht voor de muzikale aanvulling voor uw 
feest of gelegenheid. Wij zorgen ervoor dat er op basis van uw wensen 
een passende DJ Show op de locatie wordt geplaatst. 

DJ Show Basis DJ Show Small DJ Show Medium

DJ Show Large DJ Show op maat

Drive-in Show naar wens uitbreiden:

Banner DJ meubel
 Personaliseer de DJ booth door middel van een persoonlijke   
 banner. Hierbij kunt u denken aan uw naam, logo etc.

Rook / Bellenblaasmachine
Led verlichting langs wanden
 Uw locatie een professioneel en sfeervol uiterlijk geven   
 doormiddel van Led verlichting langs de wanden

TV met persoonlijke foto’s/video’s
 Op een scherm uw persoonlijke foto’s en video’s laten zien   
 aan uw gasten.

BS-Entertainment biedt ook de mogelijkheid tot het huren van 
apparatuur. Bent u zelf niet bekend met de apparatuur, dan wordt de 
apparatuur volledig voor u ingesteld, zodat u zeker bent van een werkend 
systeem. U kunt de apparatuur aansluiten op de gewenste locatie en alles 
zou direct moeten werken. Wij zorgen ervoor dat de apparatuur aansluit 
bij de door u gewenste toepassingen.  Mochten er tijdens de huurperiode 
vragen zijn, dan kan er altijd contact worden opgenomen met BS-
Entertainment. U kan er voor kiezen om de apparatuur zelf op te halen, 
maar de apparatuur kan ook worden bezorgd op de locatie.

Verhuur

Tijdens uw feest of evenement ondersteuning nodig op het gebied 
van geluid of licht, dan kan u ook bij BS-Entertainment terecht. Er 
wordt in overleg gekeken naar uw wensen en de toepassing van de 
geluidsinstallatie of lichtset. BS-Entertainment zorgt ervoor dat de 
geluidsinstallatie en/of lichtset aansluit op uw wensen. De gehele periode 
is er iemand van BS-Entertainment aanwezig bij de materialen voor de 
techniek, zodat u daar geen omkijken meer naar hebt.

Techniek

Alles voor een geslaagd feest of evenement



06-11970803

bs-entertainment@outlook.com

06-11970803

BS-Entertainment

bs-entertainment.nl

facebook.com/bs.entertain

instagram.com/bs.entertainment

Waarom BS-Entertainment
 Persoonlijk contact
 Duidelijke afspraken
 24/7 bereikbaar
 Moderne DJ shows
 Voor grote en kleine gelegenheden
 Gezamenlijk tot een passende oplossing

Na aanleiding van deze folder vragen aan ons, contact opnemen kan door 
middel van onderstaande manieren. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 
uur antwoordt van ons heeft.
Geen vragen, maar wel interesse? Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden voor uw feest of evenement en vraag vrijblijvend een 
offerte aan.

Contact

Wezep

Meer van ons zien?
Kijk op facebook.com/bs.entertain of bs-entertainment.nl


