Even voorstellen
Graag informeren wij u naar de mogelijkheden die The Perfect Shine u kan
bieden. Wellicht dat wij u binnenkort van dienst mogen zijn.
The Perfect Shine is een onderneming die al vele jaren garant staat voor de
enorme knowhow op het gebied van disco-entertainment door geheel
Nederland.
Door een groot aanbod aan professionele licht- en geluidsapparatuur is The
Perfect Shine organisatie inzetbaar voor allerlei activiteiten.
Zo hebben wij veel ervaring met modeshows, bedrijfsopeningen, product
presentaties, bruiloften, schoolfeesten alsmede het volledige ondersteuning
van gala’s en festivals met bands, artiesten of zangkoren.
Zowel de drive-in show als onze verhuurafdeling beschikken over de
nieuwste hedendaagse apparatuur met de laatste techniek.

Verhuur

• Drive-in shows
• Licht- en geluidsverhuur
• Show Service

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
nr. 28068122 te Alphen a/d Rijn
BTW Nummer NL183415607B01

Een uitgebreid assortiment aan professionele licht-, geluid-, beeld en
effectenapparatuur is voorradig uit eigen magazijn en bieden we aan tegen
scherpe verhuurprijzen.
Een kleine opsomming van veel verhuurde apparatuur:
Geluid
: deejay sets, presentatie sets, band-apparatuur en microfoons
Verlichting : led-barren, skytracers, theaterspots, disco verlichting,
movingheads, volgspots en complete lasershows
Effecten : rook-, confetti-, bellenblaas-, sneeuw- en schuimmachines
Beeld
: projectieschermen, beamers, DVD-spelers en plasmaschermen
Facilitair : podiumwagen, podiumdelen, balletvloer
Zoekt u iets specifieks of weet u wel hoe u het wilt hebben, maar niet wat?
Elk project of evenement is anders, wij adviseren u graag!
Desgewenst kunnen wij ook het transport en/of de bediening voor u
verzorgen.

Drive-in shows
Een compleet pakket van licht, geluid en een ervaring allround deejay bieden
we aan onder de noemer ‘drive-in show’.
Een zeer ruime keus aan muziek, zowel de hedendaagse pop muziek, als de
bekende oude krakers, zijn altijd aanwezig bij de drive-in show.
Door middel van extra muzikale entertainment en een leuke presentatie
besteden wij extra veel aandacht aan de koppeling tussen publiek en drive-in
show.
Zo zijn er ook diverse thema avonden waarop wij een compleet aangepast
programma kunnen draaien. Alles natuurlijk in goed overleg met u.
Het uiterlijk van de shows zijn met eigentijdse verlichting en effecten
opgebouwd. Zo kan bijvoorbeeld een spectaculaire start met rook,
bellenblaas, confetti shooters of lasershow het begin zijn van het feest om
nooit meer te vergeten.

De drive-in shows zijn ingedeeld in de volgende beschikbare categorieën:
-De standaard show: Een professionele geluidsset met bewegende en
eigentijdse lichteffecten.
Geschikt voor recepties, bruiloften en partijen tot ongeveer 250 bezoekers.
-De grote shows: Met een groot geluidsvermogen en een overspanning met
diverse ‘intelligente lichten’ is deze set geschikt voor de grotere school-,
sport- en bedrijfsfeesten, vanaf 100 bezoekers en meer!
-The Perfect Wedding show: Speciaal voor bruidsparen is deze show
samengesteld met extra aandacht voor het bruidspaar met effecten zoals
de bellenblaasmachine of confetti shooters.
Andere samenstellingen of uitbreidingen uit het verhuurassortiment is
natuurlijk mogelijk.

Tarieven

Show Service

Drive-in shows
Grote
Show
(4 uur)

Standaard
show
(4 uur)

The Perfect
Wedding
show
(4 uur)

Complete pakket voor

€ 450,00

€ 650,00

€ 550,00

Per (deel van) extra uur

€ 75,00

€ 100,00

€

•
•
•

75,00

Bestaande uit een compleet licht- en geluidsshow met DiskJockey.
Inclusief transport binnen 50 km vanaf Alphen aan den Rijn.
Inclusief (de)montage.

Verhuur effecten
LASER PROJECTOREN
1x projector 1.000 mwatt DPSS 532nm (groen)
1x projector 2.000 mwatt DPSS fullcolor (RGB)
1x projector 4.500 mwatt DPSS full-color (RGB)
EFFECT MACHINES
1x Bellenblaasmachine + 5L vloeistof
1x Rookmachine + 1L vloeistof
1x Spiegelbol 50 cm + Par 36 puntspot

€ 125,00
€ 300,00
€ 550,00

Behalve onze jarenlange eigen ervaring heeft The Perfect Shine een groot
netwerk van contacten met boekingsbureaus en artiesten opgebouwd om u
te adviseren of te helpen bij het organiseren van uw feest of evenement.
Zowel bekende als onbekende deejays, artiesten, facilitaire voorzieningen en
catering kunnen bij ons worden geboekt voor jongerencentra, clubs,
partycentra en particuliere evenementen. Zo heeft u het gemak van één
aanspreekpunt voor uw gehele evenement.
Daarnaast biedt onze show service de mogelijkheid onze technische dienst
installatie of reparaties uit te laten voeren. Zowel renovatie, herinrichting, het
oplossen van storingen of nieuwbouw van licht- en geluidsinstallaties kunnen
door The Perfect Shine worden uitgevoerd.

Contact Informatie
Voor meer informatie, offertes of boekingen kunt u contact opnemen met:

€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00

CONFETTI SHOOTERS
1x Electronisch shooter pakket met 4 buizen, compleet € 155,00
1x Electronisch shooter pakket met 10 buizen, compleet € 300,00
1x Electronisch shooter pakket met 20 buizen, compleet € 500,00
Voor het complete aanbod van onze diensten en materialen
zie onze website: www.perfectshine.nl
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Bij verhuur is een verplichte deelname van de materiaalverzekering
met een premietoeslag van 7% op de verhuurprijs.
Bij verhuur zonder bediening wordt om een geldige legitimatie gevraagd
en dient de huurprijs plus borgsom vooraf te worden voldaan.

The Perfect Shine
A. Einsteinweg 21 G6
2408 AP Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 41 77 55
Telefax (0172) 41 77 54
Mobiel 06 - 55 78 45 28
Internet: http://WWW.PerfectShine.NL
E-mail: info@PerfectShine.NL

