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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 én interactief is met jullie gasten? Bij ons hebben 
jullie direct contact met de DJ die op jullie bruiloft het feest zal 
maken. Zo kunnen jullie goed de muziek voorkeuren overbrengen 
en weet de bruiloft DJ precies wat hem te doen staat. 

Naast deze unieke werkwijze bieden wij Exclusieve DJ shows aan 
die helemaal aan te passen zijn naar jullie wensen. Bekijk al onze 
DJ shows, alle opties, toevoegingen en prijzen in deze folder. Wij 
maken graag kennis met jullie om al jullie wensen door te nemen 
om zo te komen tot de perfecte DJ show voor jullie onvergetelijke 
avondfeest.

The Perfect Wedding

9,6
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waarom 17 sounds?
--   Exclusieve DJ Shows 
--   Direct contact met de bruiloft DJ 
--   Één contactpersoon gedurende het traject 
--   Altijd zeker van een geschikte back-up DJ
--   Gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek 
--   Een eigen gratis inlogportaal: mijn.17sounds.nl
--   Heldere en duidelijke communicatie
--   Grote flexibiliteit 
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wij gebruiken 
graag bierviltjes
voor verzoekjes

Persoonlijke 
werkwijze
Wij hechten veel waarde aan een 
persoonlijke werkwijze en gaan daarom graag met 
jullie in gesprek om al jullie wensen te bespreken. 
Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. 

Denk hierbij aan muziekwensen en wensen met 
betrekking tot de uitstraling van de show. En doen 
jullie wel of geen openingsdans? Tijdens dit gesprek 
delen we graag onze eerdere ervaringen en 
voorzien we jullie graag van tips en nieuwe 
inspiraties. 

Door dit geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek 
weten jullie precies wat wij voor jullie kunnen 
betekenen. Alles besproken tijdens dit gesprek 
wordt vastgelegd in jullie eigen mijn.17sounds.nl 
profiel zodat jullie hier ten alle tijden op terug 
kunnen kijken.

Plan een kennismakingsgesprek 
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17 sounds DJ shows 

Exclusieve 
DJ SHow

€ 749,-

Deze show bestaat uit een DJ meubel met een ingebouwd 
52-inch LED-scherm. Hiernaast staan 2 LED zuilen met 
movingheads. 
Om jullie feest nog leuker te maken, kunnen jullie een 
eigen boodschap laten weergeven op het LED-scherm, 
wat gelijk een persoonlijke draai aan jullie feest zal 
geven. Zeer geschikt voor welk feest dan ook!

De Exclusieve DJ show bestaat uit: 
- Exclusief DJ meubel 
- 2 LED Zuilen
- 2 Movingheads op de LED zuilen
- Professionele Allround 17 Sounds bruiloft DJ
- Licht en geluid 
- Opbouw en afbouw 

Deze complete bruiloft DJ show is uniek door het 
gebruikte LED DJ meubel. Dit meubel kan niet alleen in 
iedere gewenste kleur veranderen, maar ook knipperen 
wanneer de voetjes écht van de vloer komen. 

Een show met een fantastische lichtopbrengst, er zit 
maar liefst 25m LED strip in verwerkt.

De Ovale DJ show bestaat uit: 
- Oval DJ meubel 
- 2 LED Zuilen
- 2 Movingheads op de LED zuilen
- Professionele Allround 17 Sounds bruiloft DJ
- Licht en geluid 
- Opbouw en afbouw

OVAL
DJ SHow

€ 749,-
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17 sounds DJ shows 

Lounge 
DJ SHow

€ 899,-

Een DJ Booth met een uniek design. Deze zeer nette witte 
leren DJ Show is een plaatje op jullie trouwfeest. 

Dit meubel is zeer compact waardoor het zelfs op de 
meest knusse locaties geplaatst kan worden. Met de LED 
verlichting in het meubel zorgt deze opstelling voor een 
sfeervol geheel. Alles zo ingericht om jullie de avond van 
jullie leven te bezorgen! 

De Lounge DJ show bestaat uit: 
- Lounge DJ meubel 
- Professionele Allround 17 Sounds bruiloft DJ
- Licht en geluid 
- Opbouw en afbouw

De meest exclusieve DJ show die wij aanbieden. Deze 
fantastische show zorgt er vrijwel direct voor dat 
jullie familie, vrienden en kennissen zin hebben om de 
dansvloer te betreden. Je trouwt maar één keer en met 
deze show weet je zeker dat je een schitterende avond 
tegemoet gaat.

De Platina DJ show bestaat uit: 
- Oval DJ meubel 
- 4 LED Zuilen
- 4 Movingheads op de LED zuilen
- Professionele Allround 17 Sounds bruiloft DJ
- Licht en geluid 
- Opbouw en afbouw

Platina
DJ SHow

€ 749,-
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17 sounds maakt van elk 
feest een onvergetelijke ervaring!

LED  
SCHERMEN

SAXOFONIST

snappshot 

UPLIGHTS

€ 150,- € 350,-

€ 129,-

€ 99,-

CONFETTICONFETTI€ 25,-
v.a.NEVEL

MACHINE
€ 39,-

€ 25,-
p.s.

v.a.v.a.

sparkle
machines€ 189,-

v.a.CONFETTIsilent
disco€ 225,-

v.a.

video 
gastenboek

€249,-

LASER€ 350,-
v.a.

foamsticks
100 stuks

POLAROID
MEISJE

€ 295,-
v.a.

17 sounds SFEERVERHOGERS
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