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01—
WAAROM WERKEN
MET HOFNAR
•

We know how. Met meer dan 2000 huwelijksfeesten op de teller in binnen- en buitenland bezitten
wij de meeste kennis over hoe je jouw huwelijksfeest kan afsluiten met een spetterend dansfeest.
Inschatten welke dj past bij jullie is onze core business. Geef ons jullie vertrouwen!

•

Hofnar werkt enkel samen met professionele dj’s die door jarenlange ervaring de nodige
maturiteit hebben opgebouwd om jullie publiek aan te voelen en te bespelen. Op onze website
www.hofnar.be kan je de meeste van onze dj’s hun profiel al eens bekijken.

•

Door duidelijk te omschrijven welke muzikale voorkeuren jullie hebben wordt de meest geschikte
dj aan jullie voorgesteld. Enkel op die manier ben je zeker van een goed dansfeest.

•

Heldere communicatie en afspraken tussen alle betrokken partijen dank zij ons online platform.

•

Geen zorgen omtrent de aanwezigheid van de DJ. Mocht hij of zij ziek worden dan hebben we
altijd een back up beschikbaar voor jullie. Ook de dag zelf!

•

Ervaring met de meest feestlocaties, cateringbedrijven en tentenbouwers van Vlaanderen. Deze
kennis zorgt ervoor dat wij voor iedere locatie kunnen inschatten wat de mogelijkheden zijn op
vlak van geluidsinstallatie en verlichting. Wanneer u met een externe cateraar werkt, kunnen wij
hen bijstaan om alle stroomvoorzieningen te voorzien.

•

Geen zorgen over techniek dank zij ons eigen klank en licht service.

•

Klein of groot feest: voor ieder budget kunnen wij een passend voorstel uitwerken. Maar vergeet
niet: If you pay peanuts, you get monkeys…. :)

•

Op zoek naar extra’s zoals een bandje tijdens uw ceremonie of receptie, of een leuke saxofonist
die komt verrassen op het dansfeest. Wij bieden veel meer dan dj’s alleen.

02—
HOE GAAN
WE TE WERK
•

U krijgt binnenkort van ons een link doorgestuurd naar uw persoonlijk dossier op ons online platform.
Daar kunnen jullie naast de praktische details alle muzikale wensen invullen.

•

Met die gegevens gaan wij aan de slag om een eerste selectie te maken en een basis offerte te maken.

•

Zodra we uw vertrouwen krijgen wordt een afspraak ingepland bij ons op kantoor om jullie keuze van dj
eens rustig te bespreken. Tijdens deze afspraak worden ook alle mogelijkheden voor het inhuren van
geluid, licht en videomateriaal besproken.

•

Een definitieve offerte wordt opgemaakt en naar u verstuurd.

•

Zodra wij de bevestiging hebben ontvangen gaan wij aan de slag om alles in te plannen zodat je op je
grote dag geen enkele zorg meer hebt wat DJ en techniek betreft.

03—
PRIJZEN
Professionele all round dj’s kosten naargelang je keuze van dj tussen de 500€ en 850€ voor een
avond draaien, deze prijs is inclusief:

•
•
•
•
•
•

DJ set tot einde feest (ongeacht het einduur)
Inclusief transport (max. 100 km heen en terug)
Inclusief gesprek van 1 uur bij ons op kantoor
Inclusief 1 à 2 uur voorbereiding van uw muzikale wensen door de dj.
Opvolging van uw feest door een contactpersoon bij HOFNAR
Exclusief huur van klank en licht materiaal

04—
AUDIO / LIGHT / VIDEO
Op sommige locaties zal alles voorzien zijn van geluid en danslicht. Andere locaties
beschikken hier niet over. Wij maken samen met u een offerte op maat zodanig dat het
geluid en sfeerlicht goed zitten. Een volledige installatie kan al vanaf € 250.
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“We’re not here for the fame,
the fans or the followers,
we’re just the jester, you’re the king”

