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Uitleg van deze vragenlijst
Geachte klant,
Alvast bedankt voor het vertrouwen dat u heeft in de SUPERHEROES.
Om elke klant en elk evenement zo goed mogelijk te kunnen dienen hebben wij de bijhorende vragenlijst opgesteld.
Indien mogelijk zouden wij u willen vragen deze lijst zorgvuldig in te vullen.
Door aan te duiden wat van toepassing is, en indien mogelijk een korte uitleg te voorzien.
Indien er in de beginfase bepaalde antwoorden openblijven is dit natuurlijk niet meteen een probleem.
Deze vullen we dan samen met de klant in naar mate het evenement dichterbij komt.
Een persoonlijk gesprek enkele weken voor het evenement is ook steeds mogelijk mocht U dat wensen.
Met muzikale groeten,
SUPERHEROES
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VRAGENLIJST 2018:
Evenement Naam:


……………………………………………………………………………………………..

Gegevens van de aanvrager:







Naam: ………………………………………………………….…………………………………………..………
Adres: ………………………………………………………….……………………………….………….………
……….………………………………………………………….…………………………………………….…….…
Telefoon / GSM: ………………………………………………………….…………………………………
E-mail: ………………………………………………………….……………………………….…………………
Extra info: ………………………………………………………….……………………………….……………

Locatie van het evenement:







Naam van de feestzaal: ……………………………………………………………
Locatie van de feestzaal:
o
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Contactgegevens van de feestzaal: …………………………………………………………
o
Contactnaam: ……………………………………………………………………………………
o
Contactnummer: ………………………………………………………………………………
Bijzonderheden van de feestzaal:
o
Graag opgeven of er bijzondere zaken zijn voor deze feestzaal.
Hier kan u bijvoorbeeld aangeven:

Zaal op 1e verdieping, geen lift aanwezig.

Weinig stopcontacten aanwezig, voldoende verlengkabels voorzien.

Licht- en/of geluidsinstallatie reeds aanwezig, niet te voorzien door DJ.

Deze zaal heeft een verplichting tot:

Maximaal openingsuur, geluidsmeting, extra verzekering voor…,
startvergadering met Brandweer / Politie verplicht, enzo…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Timing van het evenement:


Opzetten:
o
Kan starten om: …………………………………….
o
Moet klaar zijn voor: ……………………………..*
*Dit is het tijdstip waarop we niet meer met materiaal door de zaal kunnen, dit kan dus een ander tijdstip zijn dan het
starten van de muziek. M.a.w.: De muziek kan al spelen maar wij zijn nog lichten aan het opzetten of dergelijke…

! Graag ook aangeven indien u wenst dat wij een dag / enkele dagen op voorhand opzetten.
Dit kan dan in goed overleg besproken worden.
Wij verdelen onze muziekkeuze in diverse blokken.


Achtergrondmuziek: Dit is rustige muziek aan een laag volume.
(bijvoorbeeld tijdens een receptie of tijdens het eten)
o
Achtergrondmuziek gewenst JA/NEEN **
o
Starttijd achtergrondmuziek:…………………………………………………….



Muziek tijdens evenement: Dit is de DJ set.
o
Starttijd DJ-set: …………………………………………………….
Gepland einde van de muziek: …………………………………………..***

** Indien U kiest voor NEEN beginnen wij meteen met de DJ set. (zie hieronder.)



*** Indien dit tijdens het evenement moet aangepast worden dan kan dit uiteraard, hiervoor verwijzen we u graag
naar ons contract.
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Evenement omschrijving:









Trouwfeest: ………………………………………
Receptie: ………………………………………
Verjaardagsfeest: ………………………………………
o
Naam van de jarige(n)………………………………………
o
Leeftijd van de jarige(n)……………………………………
Personeelsfeest: ………………………………………………
Pensioenviering / Pensionering: ………………………………………
o
Naam van de gevierde:………………………………………
Communie / Vormsel / doopfeest / Lenteviering: ………………………………………
o
Naam van de gevierde:………………………………………
Varia:
o
Graag uitleggen:………………………………………………..

Bijzonderheden aan dit evenement:




Ons evenement heeft een thema:……………………………………
Ons evenement is een verassingsfeest: JA/NEEN
Varia:
o
Graag uitleggen:………………………………………………..

Genodigden:
(graag aanduiden wat van toepassing is op het merendeel van de genodigden)










Kinderen / Jongerenfuif
o
-18 jarigen
o
16 tot 30 jarigen
Gemengd publiek
o
Volledig gemengd: 8 jaar tot 88
o
Volwassen gemengd: 18 jaar tot 65
Volwassen publiek
o
40+
o
50+
o
60+
Anders:……………………………………………….
Graag hier ook het geschatte aantal genodigden aangeven:………………………………

Evenement verloop:
(Timing kan u optioneel aangeven)








Openingsdans gewenst: JA/NEEN
o
Gewenste muziek:……..…………………………………………………………………………….

Timing:……………………………………………………………………………………….
Speechen: JA/NEEN
o
………………………………………………………………………………………………………………….

Timing:……………………………………………………………………………………….
Optredens / Acts: JA/NEEN
o
Type optreden:…………………………………………………………………………………………
o
Speciale muziek gewenst:………………………………………………………………………

Timing:……………………………………………………………………………………….
Diversen tijdens het evenement:………………………………………………………………..........
o
Omschrijving:……………………………………………………………………………………………

Micro gewenst: JA/NEEN
o
Speciale muziek gewenst:…………………………………………………………………………

Timing:……………………………………………………………………………………….

www.superheroes-dj.com
+32 473 84 60 76
Superheroes-dj@outlook.com

SUPERHEROES VRAGENLIJST
Kledij / Préséance ****








Casual: JA/NEE
o
Voor casual feesten treden we op met een jeans en onze gepersonaliseerde T-shirts.

Ideaal voor: casual verjaardagsfeest, jongerenfuif, …
Standaard: JA/NEE
o
Voor de meesten feesten mag het iets formeler zijn dan ‘casual’.
Hier kiezen wij dan voor een geklede broek, wit hemd en een ondervest met ons logo.

Ideaal voor: Verjaardagsfeest, pensioenviering, familiefeesten, jubileum,…
Formeel: JA/NEE
o
Indien u het wenst dan kan onze standaard outfit aangevuld worden met een das.

Ideaal voor: Trouwfeest, personeelsfeest,…
Gepersonaliseerd: JA/NEE
o
Klanten wensen soms dat de DJ mee verkleed is in thema van hun fuif,
dit is in goed overleg steeds bespreekbaar.
o
Graag aangeven wat u wenst:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**** Indien U hier geen keuze maakt zullen wij steeds gaan voor ‘Standaard’

Andere opmerkingen / diversen:
Indien u nog andere opmerkingen heeft kan u deze hier aangeven.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tot slot hadden wij graag geweten hoe u tot bij ons bent geraakt:









Via het internet
o
Website: www.superheroes-dj.com
o
Website: www.DJ-vinden.be
o
Via google zoekmachine
Via reclame
o
Spandoek
o
Flyers
Via mond-op-mond reclame: …………………………………………………………………………………
U kende ons al:
o
Indien mogelijk aangeven waar u ons reeds aan het werk zag:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Andere:…………………………………………………………………………………………………………………………

Foto genomen met een klant tijdens een verjaardagsfeest voor Bart (30 jaar)
Thema van de fuif: Neon – Locatie: Beveren-Waas - Datum: 10 juni 2017
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MUZIEKLIJST:
Muziek keuze:
Zoals reeds opgegeven in onze offerte proberen wij steeds de muziek aan te passen naar de smaak van de klant en is er
steeds de avond zelf nog ruimte voor improvisatie.
Ook is het steeds mogelijk voor u en uw gasten om de avond zelf verzoekplaatjes aan te vragen.
Sowieso proberen we steeds een gezonde mix van alle soorten muziek te draaien zodat al uw gasten het naar hun zin
hebben. Zo draaien wij van de 60's tot nu en van Rock tot pop, van dance tot hip hop en van Schlager tot slow
en zo veel meer...
Tenslotte beschikken wij ondertussen toch al over een indrukwekkende muziekbibliotheek van meer dan 22.300 nummers
allemaal volledig legaal aangekocht en dus van onberispelijke kwaliteit én deze bibliotheek vullen wij bijna wekelijks aan
met de nieuwste releases.
Maar wij begrijpen natuurlijk als geen ander dat elk feest anders is en dat wij ons dus zullen moeten aanpassen aan de
wensen van de klant. Een manier voor ons om een idee te krijgen van uw smaken en wensen is de onderstaande
muzieklijst. Hier kan u naar hartenlust verzoeknummers of genres opgeven.
Wij hebben deze opgesplitst in drie categorieën:


Nummers die U absoluut wenst te horen:
o
Dit zijn de nummers die wij hoe dan ook moeten draaien. (ongeacht de reactie van het publiek)



Nummers die U graag wenst te horen:
o
Dit zijn de nummers die U graag hoort en die aangepast aan het publiek ten gepaste tijden gedraaid
kunnen worden.



Nummers die U absoluut niet wenst te horen:
o
U hoeft natuurlijk geen reden op te geven, maar wij begrijpen dat sommige nummers of genres moeilijk
kunnen liggen, wij wensen deze natuurlijk steeds te vermijden met het oog op de klantentevredenheid.

Met de lijst die u opgeeft proberen wij dan zo goed en zo kwaad mogelijk rekening te houden.
Indien U kiest om hieronder geen muziek aan te geven dan zullen wij proberen het evenement aan het publiek aan te
passen gebaseerd op onze ervaring als dj’s.



Nummers die U absoluut wenst te horen:

Titel

Uitvoerder
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Nummers die U graag wenst te horen:

Titel



Uitvoerder

Nummers die U absoluut niet wenst te horen:

Titel

Uitvoerder

Bedankt dat U de tijd nam om deze vragenlijst in te vullen!

Met vriendelijke groeten
Bram Van Hoeyland

Mobiel (DJ):
Email (privé):
Email (DJ):
Web:

+32 (0)473 84 60 76
Bramvanhoeyland@hotmail.com
Superheroes-DJ@outlook.com
www.superheroes-dj.com

Volg de SUPERHEROES via Google, Facebook, Twitter en Mixcloud
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