FEESD
SILENT DISCO HUREN

We hebben drie verschillende verhuuropties
•De apparatuur op basis van verzending
•Compleet met Silent DJ
•De mobiele Silent disco

OFFERTE
AANVRAGEN

SILENT DISCO MATERIAAL HUREN
Silent disco apparatuur per post
Je ontvangt ruim voor de boekingsdatum
de apparatuur via PostNL en bij grotere
aantallen komen we het zelf afleveren.
Dit pakket bestaat uit :
__________________________
• Het aantal hoofdtelefoons
• Zender + een reserve exemplaar
• Benodigde bekabeling voor het
aansluiten van één of twee
muziekbron(nen).
• Reserve batterijen
(levensduur = +/- 24 uur)
__________________________

Wil je de apparatuur last-minute huren?
Vraag het ons en we gaan snel bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Retourneren
Bij het pakket zit een pakbon en een retourlabel. De eerste werkdag na het
feest/activiteit kan je het pakket afleveren bij een PostNL locatie. Als wij het
pakket weer binnen hebben krijg je van ons de melding of alles compleet retour
is. Wat als het pakket niet compleet is? Hopelijk niet, maar stel dat je een
aantal hoofdtelefoons mist dan berekenen wij 35 euro per vermiste
hoofdtelefoon.
Schade aan de apparatuur gekregen? Wij kunnen veel onderdelen kosteloos
vervangen. Als er echt veel schade aan de hoofdtelefoon is dan moeten we dit wel
berekenen. Maar gelukkig kunnen de hoofdtelefoons wel tegen een stootje.

Nadat we het pakket hebben verzonden
ontvang je van ons het Track&Trace
nummer. Je kan dan precies zien wanneer
het pakket in huis is.
Weinig thuis? Dan kunnen we het pakket
ook naar je werk of een PostNL
afhaallocatie sturen. Je krijgt dan een
melding wanneer het pakket klaarligt op
het (door jou gekozen) postkantoor.

Tel. 0545-477153
Mob. 06-83445578
Is de installatie lastig ?
Nee, helemaal niet. Het is een echt
plug-and-play systeem. Voordat wij de
apparatuur verzenden of afleveren vragen
we eerst welke muziek- /geluidsbronnen
je wilt gebruiken. FEESD zorgt dan voor de
geschikte bekabeling en een duidelijke
uitleg van de installatie. Daarnaast zijn wij
24/7 telefonisch bereikbaar voor support.
Wij houden zelf niet van last-minute
testen van de apparatuur. Dus je krijgt het
Silent disco pakket ruim van tevoren in
huis zodat je alles uitvoerig kunt testen en
controleren.

INSTALLEREN
BINNEN EEN
PAAR MINUTEN

MELD JE AAN
VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF

SOLAR FESTIVAL
Tijdens het Solar weekend
festival hebben wij ook een
Silent disco area. Niet op het
festivalterrein zelf maar op de
camping (afterparty). Afgelopen
editie stond de tent constant vol.
Dat betekend ruim 1000 mensen
met een hoofdtelefoon.

OFFERTE AANVRAGEN

SILENT DISCO ALLEEN VOOR FEESTEN ?
Eigenlijk is de naam niet correct voor dit concept. Je kunt
het beter Silent entertainment noemen. De draadloze
hoofdtelefoons zijn namelijk geschikt voor heel veel
activiteiten.
Silent cinema
Denk aan twee films tegelijkertijd (twee kanalen optie), een
drive-in bioscoop, de film afspelen in twee talen of op een
locatie met veel omgevingsgeluiden.
Stille Presentatie
Een presentatie met een video/geluidsfragment of omdat je
gewoon graag wilt dat de luisteraars geconcentreerd blijven
en niet afgeleid worden door de omgeving.
Theatervoorstelling
Voor een straatmusical in Amersfoort gaven jonge acteurs
een voorstelling met voorgeprogrammeerde stemmen.
Tijdens de voorstelling bleken er twee verschillende
verhaallijnen te lopen, wat voor het publiek een erg
verrassende uitkomst kreeg. De pers beschreef het als een
“geweldig en hilarisch schouwspel”.

Stille rondleiding
Het volgen van een rondleiding met een spreker in een
groep is een hele opgave. Krijgt iedereen alles goed mee?
Raken ze niet afgeleid door de omgeving?
Als je iedereen een draadloze hoofdtelefoon geeft, blijven ze
gefocust en kunnen ze zelf de volume bepalen.

De mobiele Silent disco
Wil je een rondleiding geven, een kroegentocht houden of een andere activiteit
waarbij je loopt dan kan je niet spreken
vanaf een vaste locatie. De spreker of
iemand anders draagt de zender op accu
dan in een rugzak. Je kunt nu dus overal
verhalen delen of muziek luisteren.
Mobiele Silent disco ▷
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BEKIJK DE VIDEO (01:08 min)

NU KAN IEDEREEN EEN DJ ZIJN
Bij FEESD kan je een complete Silent disco huren met allround Silent DJ,
meubel, benodigde apparatuur en compacte sfeerverlichting / lichtshow.
Maar als je kiest voor het pakket op basis van verzending dan kan je er ook
de Silent disco mini mixer bij bestellen. Binnen een paar minuten leer je
hoe de mixer werkt en ben je de DJ op je eigen feest.
Je kiest twee muziekbronnen. Bijvoorbeeld een mp3-speler, smartphone,
tablet of laptop. Je kan dan muziek afspelen via Spotify, iTunes of een ander
programma.
Plaats je de mini mixer in het midden en links en rechts een muziekbron.
Nu kun je via de mixer schakelen tussen de twee bronnen. Bijvoorbeeld
links een smartphone en rechts een tablet.
Je kunt nu het eerste nummer afspelen van je Spotify lijst. In de tussentijd
ga je op YouTube een leuk nummer zoeken, misschien wel een
verzoeknummer van het publiek. Als je klaar bent kan je van kanaal
schakelen het verzoeknummer draaien.
Sluit een hoofdtelefoon aan op de mini-mixer en je kan alvast het volgende
nummer beluisteren. Net zoals een echte DJ doet.
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FEESD RECENSIES
Maja | Eind november voor een festival

Simone Rentmeester | Alles werkte en was

gebruik mogen maken van de service van

snel geleverd! Al twee keer een enorm fijn

FEESD en wat een topservice. Een proefset

feest mee gehad zowel indoor als outdoor

kon worden opgestuurd en ook de levertijd

perfect bereik. ★★★★

van de 180 (!) koptelefoons kon worden
vervroegd om deze nogmaals te testen.

Rik Baetings |13 oktober heb ik voor het

Behalve voor een stille disco waren ze ook

eerst een Silent Disco gedraaid. 100 PABO

uitstekend inzetbaar voor een bijzondere

studenten van de Thomas Moore

audioervaring met 3D geluid. Bedankt

Hogeschool hebben een hele toffe

FEESD! ★★★★★

feestavond gehad. Het is prachtig om te
zien dat de ene helft lost gaat op een

Willie | Super 25 jarig huwelijks feest

hardstyle nummer terwijl de andere helft

gehad! Silent Disco groot succes. Goede

mee staat te zingen met André Hazes.

service, duidelijke communicatie en

Feesd heeft alle spullen mooi ruim op tijd

perfect materiaal.

en netjes geleverd. Wessel denkt goed mee

Top! Bij Feesd.verhuur. ★★★★★

en is erg klant gericht. Het was een heel
gaaf feest! bedankt! ★★★★★

Joris | Ik had niet verwacht dat het zo’n
groot succes zou zijn. In de middag gingen

Anoniem | We hebben de aparatuur voor

de kinderen al helemaal los, en aan het

Silent disco gehuurd voor het geven van

eind van de avond was de dansvloer van de

een presentatie tijdens een symposium.

volwassenen. Man, wat een

Door het gebruik van koptelefoons hebben

geluidsoverlast: al die schreeuwende

de luisteraars geen last van

kerels en dames. ★★★★★

omgevingsgeluid en is de presentator
uitstekend te verstaan. Het is een plug &

A. Muter | Al enkele jaren huren wij hier

play systeem, ideaal. De microfoon hebben

met onze studentenvereniging apparatuur

we ter plekke geregeld. ★★★★★

voor een mega vette silent disco. Ook dit
jaar was het weer een groot succes! De

M. Ibrahim | Top service! ★★★★★

hele sociëteit zat stampvol en buiten stond
er een rij met studenten te wachten om

Kristof | Wessel goedenavond, Nogmaals

een koptelefoon te bemachtigen. Ook het

bedankt, het was prachtig! Jullie zijn zeer

contact met FEESD verliep zeer prettig!

professioneel! Met vriendelijke groeten,

Wessel was altijd makkelijk te bereiken en

Kristof ★★★★

het was geen probleem om de apparatuur
enkele dagen voor de disco geleverd te

Nanette Lindeman | Wij hebben voor ons

krijgen. De apparatuur is makkelijk aan te

trouwfeest een silent disco gehuurd. Dit

sluiten en zelfs aan reserve onderdelen en

was een doorslaand succes en een grote

batterijen is gedacht! ★★★★★

verrassing voor onze gasten! Wij hebben
om dit te regelen erg vlot en professioneel

BEKIJK MEER RECENSIES >

contact gehad met 247disco en bevelen
hen dan ook van harte aan! ★★★★★

NOG EEN FEESTTENT NODIG?

DE GRIJZE KERK
De roze opblaaskerk is ook te huur in een andere
kleur. Haar broer is namelijk grijs met een bruin dak.
Niet alleen geschikt voor feesten en festivals. Maar ook
ideaal voor een huwelijksfeest of ceremonie.
Daarnaast word de kerk ook regelmatig aan een
kerkelijke activiteit verhuurd. O.a. aan de Opwekking
en ieder jaar aan de protestantse kerk in Voorburg.

STRAKKE TENT
De naam zegt het al, dit is een strak gespannen

DE ROZE KERK

partytent (150 m² oppervlakte). Het doek wordt omhoog
gehouden door bamboepalen. Dit geeft direct al een

Precies hetzelfde als haar broer maar dan 100% roze.

natuurlijke en moderne indruk.

OPBLAASBAAR VARKEN

NACHTTENT

Het opblaasbare varken heeft een oppervlakte nodig

Deze compleet donkere partytent is 10 x 20 meter

van 10 x 20 meter. Aan de achterzijde en op de rug kan

groot en heeft vier afsluitbare in- en uitgangen.

je de varkenstent betreden. Via de tepels kun je naar

Voor de Nachttent kunnen we themawanden

buiten kijken ( kom d'r in dan kuj der oet kiek'n ).

plaatsen.

Binnen in de maag heb je een ovale feestruimte van
13,5 x 7 meter.

TEL.
0545-477153

MOBIEL / WHATSAPP
06-83445578

