
Dé Bruiloft 
DJ Show van 
Nederland!

DJ nodig? 
Boek nu!

enjoy the experience

17sounds.nl
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http://www.17sounds.nl/


Dé Bruiloft DJ Show 
van Nederland!
Gefeliciteerd met jullie aanstaande bruiloft! Zijn jullie nog op zoek 

naar een geschikte allround bruiloft DJ die luistert naar jullie voorkeuren 

en interactief is met de gasten? Bij ons hebben jullie direct contact 

met de DJ die op jullie bruiloft het feest zal maken. Zo kunnen jullie 

goed de muziekvoorkeuren overbrengen en weet de bruiloft DJ  

precies wat hem te doen staat. In 2016 scoorden wij niet voor niets 

een 8,9 bij onze bruidsparen! 

Naast deze unieke werkwijze bieden wij Exclusieve DJ shows aan 

die helemaal aan te passen zijn naar jullie wensen en dragen wij 

het keurmerk trouwen. Het keurmerk trouwen staat voor betrouwbare, 

innovatieve en professionele bedrijven binnen de trouwbranche. 

Bekijk onze DJ shows, alle opties, toevoegingen, extra’s en natuurlijk 

de bijbehorende prijzen hieronder. Voor meer informatie kunnen 

jullie altijd vrijblijvend contact opnemen.

NEEM CONTACT nu OP!

Bekijk onze 
beoordelingen
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Genomineerd: 
Beste Bruiloft DJ
Onlangs zijn wij genomineerd door de Dutch 

Wedding Awards in de categorie: Bruiloft DJ. 

Wij zijn ontzettend blij met deze nominatie om 

de beste bruiloft DJ van Nederland te worden. 

We gebruiken 
graag bierviltjes 
voor verzoekjes

Direct de beste bruiloft DJ boeken !
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Waarom 17 Sounds?
» Direct contact met de bruiloft DJ

» Exclusieve DJ Shows

» Drager van het Keurmerk Trouwen

» Altijd de zekerheid van een back-up bruiloft DJ

» Genomineerd voor ‘Beste Bruiloft DJ’

» Gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek

» Een eigen gratis online inlogportaal: mijn.17sounds.nl

» Diverse demodagen door het gehele land

Bekijk ook onze updates op facebook

Kennismaken?
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Oval 
DJ Show

Zanger(es) 
avond

Uplights

Moderne 
DJ Show

Zanger(es) 
ceremonie

Nevelmachine

Violist

Violist

Videogasten-
boeK

Exlusieve 
DJ Show

Muzieksysteem 
ceremonie 
(iPad / spotify)

Confetti

Saxofonis

Pianist

Attributen 
videogasten-
boek

 € 849,-

v.a. 
€ 315,-

p.s. 
€ 25,-

€ 799,-

v.a. 
€ 315,-

v.a. 
€ 30,-

v.a. 
€ 395,-

v.a. 
€ 395,-

v.a. 
€ 195,-

€ 799,-

v.a. 
€ 195,-

v.a. 
€ 75,-

v.a. 
€ 315,-

v.a. 
€ 395,-

v.a. 
€ 25,-

Platina DJ 
Show

€ 999,-
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