Ext ra diensten

Licht- en geluidset
Optie 1

Lichtset standaard
Geluidsset tot 200 personen
DJ meubel
DJ set Pioneer
€350,-

Optie 2

Lichtset Luxe
Geluidset tot 200 personen
DJ Meubel
DJ set Pioneer
€575,-

DJ set los
2 cd speler Pioneer
1 mixer Pioneer
1 microfoon
1 switch
€150,-

Allround DJ / Artiesten
Een unieke beleving creëren op elke
locatie, is wat Housefiller Events naar
streeft.
Alle ingrediënten voor een goed feest
voegen wij samen tot één geweldige
sfeer, precies naar uw wens.
Wilt u een allround dj, bandje of artiest?
We gaan graag met u in gesprek om uw
wensen te bespreken en het perfecte
feest te leveren.
Voor meer informatie, neem contact op:
+31 6 17284299

HOUSEFILLER
events

Limoservice In2Heaven
Limousineservice In2Heaven zorgt
al sinds 2007 voor een onvergetelijke
feestervaring. In de 9 meter lange, witte
Lincoln limousine, begint en eindigt u
uw feest met een grote glimlach.
Enkele rit:
Binnen Schijndel €80,-.
Binnen Meierijstad €100,Retour:
Binnen Schijndel €140,Binnen Meierijstad €160,-

Ballonnenservice

Uitnodigingenservice

Karin Langenhuizen, ballonnensylist:
‘‘Door middel van ballonnen kan een
gewoon feest worden omgetoverd tot
een compleet aangekleed topfeest!’’

Persoonlijke uitnodigingen, ontworpen
naar uw eigen thema, stijl en ideeën: de
eerste stap naar het feest.

Heeft u zelf al een idee of juist nog helemaal niet? Karin denkt graag mee om
met haar ballonnendecoraties een extra
feestbeleving te creëren.
Sfeerimpressie: www.ballonnenstylist.nl
Prijs op afspraak.

De uitnodigingen worden gedrukt en
eventueel bij de genodigden geleverd,
zodat u hier niet meer naar om hoeft
te kijken.
Prijs op afspraak.

Lichtstaven

Pakket 1

Led foam sticks, de musthave voor ieder
event! De led foam sticks zijn een
sfeermaker voor bruiloften, events en
verjaardagen.

3x confettishooter
10x foamsticks
6x vuurwerk

€0,99 per stuk (per 50 stuks)

Confettishooter

Het gebruik van feestartikelen als confettikanonnen wordt steeds belangrijker om het
verwende uitgaanspubliek te boeien. Zorg
voor het WOW-effect onder uw gasten.
Professionele confettishooters:
€3,99 per stuk

Feestvuurwerk

De ijsfontein wordt gebruikt om iemand
te laten zien dat hij of zij belangrijk is,
hiermee kan iemand letterlijk in de
spotlights worden gezet.
€0,49 per stuk

normaal €24,85

actie: €19,99

Pakket 2
5x confettishooter
25x foamsticks
12x vuurwerk
2x opblaasflamingo
normaal €55,75

actie €49,50

Pakket 3
10x confettishooter
50x foamsticks, 24x vuurwerk,
2x opblaasgitaar, 2x opblaassaxofoon
2x opblaasmicrofoon, 2x opblaaskeyboard, 2x opblaas flamingo
normaal €125,-

actie €114,99

