
Een feest is pas compleet met passend entertainment. Wij 
geven op deze pagina diverse suggesties. Heb je andere 
wensen? Vraag het ons gerust, wij denken graag mee.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.
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DJ Yorick
DJ Yorick heeft jarenlange ervaring met het draaien op 
commerciële feesten, privé feesten, personeelsavonden 
en bruiloften. Hij is een all round DJ die o.a. Top 40, Feest, 
Classics, Après ski draait. Hij gaat graag met u in gesprek 
om het een feest te maken, zoals u in gedachten heeft. 
Tarief ma-do € 275 (excl. BTW) | vrij-zo € 325 (excl. BTW)
W. www.dj-yorick.nl T. 06-28088248 E.  info@dj-yorick.nl

  
 DJ M.C. Costa
M.c. Costa is een allround party DJ en dus voorbereid op 
alle soorten genres die creatief worden gemixt. Hij past 
zijn uitgebreide muziekrepertoire continu aan op het 
aanwezige publiek. Vraag gerust een nummer aan, want 
samen met zijn microfoon houdt hij van een informele 
sfeer en interactie.
Tarief ma-do € 300 (excl. BTW) | vrij-zo € 350 (excl. BTW)
Dit tarief is op basis van 4,5 uur draaien
W. www.mccosta.nl T. 06-12554784  E. info@mccosta.nl

 DJ King
DJ King is Nico Koning; de all-round feestdeejay voor al 
jullie feesten en partijen. Met meer dan 25 jaar ervaring 
maakt hij elk feest tot een groot succes. DJ King is er voor 
apres-ski feesten, dance classics parties, bruiloften en 
bedrijfsfeesten. Hij is van vele markten thuis. Hij kan mixen, 
ambiance draaien, en als ervaren deejay kletst hij ook nog 
alle platen aan elkaar.
Tarief op aanvraag
W. www.djking.nl T. 06-50217817

 Hoe boek ik één van deze DJ’s?
Spreekt één van de DJ’s jullie aan? Jullie zijn vrij contact op te 
nemen met de DJ om zijn beschikbaarheid na te gaan en jullie 
wensen te bespreken. De definitieve boeking en ook de 
betaling regelen jullie zelf met de desbetreffende DJ. 
Prijswijzigingen en eventuele toeslagen zijn onder voorbehoud.

Overige suggesties
Onderstaand nog enkele suggesties voor externe 
partijen waar wij goede ervaringen mee hebben.
 DJ: Ambitious Entertainment , www.ambitious.nl 
 Divers: Timeless Events, www.timelessevents.nl 
 Divers: Viking, www.vikingentertainment.nl 

DJ set
Wij kunnen een volledige DJ set verzorgen.
 DJ set: DJ Booth 4 speakers, licht  
 Prijs € 300,00 (incl. btw)

 Mixers en cd- / harddisk speler - Pioneer Nexus 2
 Prijs € 250,00 (incl. btw)

Eigen DJ
Jullie zijn vrij zelf een DJ te regelen. De DJ mag zijn 
eigen materialen meenemen.

DJ’s die wij aanraden
Onderstaand enkele DJ’s waar wij goede ervaringen 
mee hebben. Hun tarieven zijn exclusief DJ set, maar 
inclusief mixers en cd- / harddisk speler.

 DJ Jor-D 
Jor-D is te herkennen aan de verschillende muzieksoorten 
die vlot door elkaar heen gemixt worden. Het publiek krijgt 
in korte tijd zijn of haar favoriete muziek te horen waardoor 
iedereen van jong tot oud de avond van zijn leven beleefd. 
Jor-D past zich aan elke gelegenheid aan waardoor hij keer 
op keer zijn publiek verrast. 
Tarief € 400,00 (excl. BTW)
W. www.dj-jor-d.nl T. 06-38387089 E.  info@dj-jor-d.nl

 DJ Jan Streefland
Jan Streefland is dé DJ uit het groene hart wat betreft 
muziek uit de 80’s en 90’s. Hij mixt de klassiekers uit 
deze jaren graag met de top 40 hits van dit moment, 
en ook van wat dance en house muziek tussendoor is 
hij niet vies. Gepaard met microfoon presenteert hij 
de hele avond aan elkaar en is hij behalve een DJ ook 
entertainer. 
Tarief ma-do € 250 (excl. BTW) | vrij-zo € 350 (excl. BTW) 
W. www.disco-party.nl T. 06-21659400  
E.  info@janstreefland.nl

DJ Faab
DJ Faab, ook wel bekend van het duo Tim en Faab. Een DJ met 
bakken ervaring. Hij maakt er gegarandeerd een feest van.
Tarief op aanvraag, te boeken binnen 3 maanden voor aanvang. 
T. 06-54282545    E. fabiankruizinga@hotmail.com


