


Prijslijst 2021 
Je hoort ze allemaal bij Disco Royaal!

DiscoRoyaal ®, een drive-in show met een 
muzikale tijdreis door de jaren 70, 80, 90, 
guilty pleasures en het heden. DJ ! Party-
jock ! Entertainer Dimitri Visch neemt u 
op theatrale wijze mee naar ongekende 
muzikale hoogte. Vette disco, foute num-
mers, verdwaalde schlagers, Nederlandsta-
lige meezingers, en een (inter) actieve DJ 
zorgen tijdens een Disco Show van Disco-
Royaal keer op keer voor een aha-erlebnis 
bij de feestgangers. De dance classics 
worden gedraaid op origineel vinyl. 

Wij verzorgen shows voor grote en kleine 
feesten en groepen in de vorm van een 
Drive-In Show, niets is ons te gek. Wij 
zorgen voor een passende geluidsset met 
verlichting. Een themafeest? Daar zijn we 
dol op, we komen verkleed en al het feest 
nog leuker maken. Gaat er getrouwd wor-
den? Geen nood, met show van DiscoRoy-
aal en DJ ! Partyjock ! Entertainer Dimitri 
Visch zal een bruiloft nog lang in het ge-
heugen gegrift staan van het bruidspaar en 
de gasten. 

Ook in een zakelijke omgeving voelen wij ons thuis. Geheel met een nette DJ 
booth en in stijl gekleed, verzorgen wij meer of minder opvallend de muzikale 
omlijsting. Om het makkelijk te maken heeft DiscoRoyaal een aantal concepten 
uitgewerkt. Eén ding is zeker, elk optreden is anders en niets staat vast! Vraag 
naar de mogelijkheden. 

Bij alle shows, verzorgen wij, tenzij anders afgesproken, passend licht en ge-
luid en vermaken wij de aanwezige gasten. 



Onze voordelen: 

Geringe investering, wij hanteren een betaalbare all-in prijs, geen verrassin-
gen achteraf. 
Meer dan 25 jaar ervaring! 
Hoewel wij graag in de regio groot Rotterdam werken, treden we op in heel 
Nederland en in het buitenland. 
Wij ontlasten u met het totaal verzorgen van het entertainment en de af-
stemming met de locatie. 
Muziekkeuze is op maat (intake). 
Verzoekjes zijn mogelijk binnen de muziekwensen (met verzoekkaartjes). 
Ook zeer geschikt voor (bedrijfs) jubilea (12,5, 25, 40 jaar getrouwd) of pro-
ductlanceringen. 
Meerdere stijlen zijn mogelijk: zolang het maar feest is. 
Geschikt voor grote en kleine zalen, met of zonder internationaal publiek. 
Wij nemen alle muziek mee. De Dance Classics draaien wij vanaf vinyl. 
(draadloze) Microfoon aanwezig voor speeches, stukjes, aankondigingen, 
huldigingen etc. Inclusief zangset voor artiesten. 
Wij nemen indien nodig alle apparatuur en techniek mee (complete compacte 
set inclusief verlichting). U hoeft niets te doen. 
Apparatuur beschikbaar? Wij pluggen in. Wij stemmen af met de aanwezige 
techniek en locatie. U betaald dan alleen het DJ Only tarief. 
Wij zijn verkleed! Strak in pak of informeel. Het is afgestemd. 
De muziek is afgestemd op het gezelschap. 
Al ons werk kent een natuurlijke opbouw. Uw gasten moeten kunnen genie-
ten van de muziek, maar ook verstaanbaar met elkaar kunnen praten en bor-
relen en als het feest eenmaal is losgebarsten gaan wel vol open. 
Wij schuwen geen microfoon gebruik (mits gewenst) en kunnen presenteren. 
Wij denken mee. 
Uitbreiding aanvulling entertainment is mogelijk (zangers, acts etc). 
Onze apparatuur is verzekerd tegen diefstal en schade (ook op locatie). Wij 
hebben een bedrijfs WA verzekering afgesloten. 



Shows met licht en geluid zijn inclusief:

 3 uur voorbereiding, inclusief afstemming op locatie 
 Contactmomenten (op locatie, of per mail en telefoon) 
 Volledig voorzien van eigen geluidsapparatuur en licht 
 Muziek met of zonder Dance Classics op vinyl 
 Geluid (inclusief zangset voor artiesten) 
 Microfoon aanwezig (3 maal draadloos) 
 DJ booth 
 1,5 uur opbouw met of zonder roadie 
 30 minuten voor aanvang staan wij klaar. 
 5 uur aaneengesloten top entertainment 
 1,5 uur afbouw met of zonder roadie 
 Geen reiskosten binnen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.  
 Reistijd naar/van locatie 
 Meer dan 25 jaar ervaring. 
 Algemene voorwaarden DiscoRoyaal van toepassing 

Een Drive-In show van DiscoRoyaal.nl tot 200 
personen bestaat uit:

Een witte design DJ Booth met draaitafels voor vinyl met verlichte 
trussen, geluid, 1 multi FX licht set (2 maal derby, 2 maal spot, stro-
boscoop en groen/rode laser met spiegelbol)

 Benodigde ruimte: minimaal 4 x 2 m. 
 Benodigde opbouwtijd: 90 minuten 
 Benodigde stroomvoorziening: 1 vrije stroomgroep (16 AMP) 
 5 uur aaneengesloten een ervaren DJ, afgestemd op het feest 
 Verlenging is mogelijk per uur. 
 Combinatie met ander entertainment is mogelijk (artiest, zanger etc) 

https://discoroyaal.nl/contact/algemene-voorwaarden/


Prijslijst 2021 (Exclusief 21 % BTW) 

Drive in Show tot 200 personen € 750 

€ 907,50 inc BTW


Drive in Show met meer dan 200 personen Prijs op aanvraag 

DJ Only (Alle apparatuur is aanwezig) 
Vraag naar de rider 

€ 120 per uur 

€ 145,20 inc BTW

DJ Only (indien wij een DJ Booth met appa-
ratuur meenemen) en inprikken op het 
aanwezige geluid. Vraag naar de rider.

€ 130 per uur  
€ 157,30 inc BTW

Mobiele DJ  

Met het walking DJ concept van Disco Roy-
aal heeft u altijd een mobiele DJ bij de 
hand. Niks snoeren, geen stekkers, kabels, 
toeters en bellen, maar een DJ die volledig 
met zijn apparatuur mobiel en verplaats-
baar is en opgaat in het feestgedruis.

€ 595,- (per 4 uur), 
€ 719,95 inc BTW


PubQuiz avondvullend (9 ronden). Inclusief 
vragen (op maat of in thema), scoreformu-
lieren, pennen, prijsjes, tv scherm en alle 
apparatuur.


Disco Bingo (bij te boeken bij DJ / Drive in 
Show of Pub Quiz


 
Bingo Show met bingo machine. Inclusief 
bingoboekjes, pennen, apparatuur en Bingo 
DJ


Combinatie show: DJ / Quiz / Bingo (5 uur)

€ 495,- (3 uur), 

€ 598,95 inc BTW


€ 175

€ 211,75 inc BTW


€ 495,- (3 uur), 

€ 598,95 inc BTW


€ 850 

€ 1028,50 inc BTW



Optioneel bij te boeken (Op aanvraag)

Gastoptreden van saxofonist, zanger of zangeres
Wij kunnen afhankelijk van uw wensen en budget een bekende en/of onbeken-
de artiest boeken die past in de sfeer van de avond. 

Verlichte dansvloer
De Prijs van een verlichte dansvloer is af-
hankelijk van formaat en de locatie

Uitgebreide lichtshow en karaoke
U kunt denken aan een kleine uitbreiding op 
de standaard licht set, maar ook een uitbrei-
ding door de volledige zaal is mogelijk. Wij 
kunnen ook een karaoke set leveren. 

Evenement maatwerk 
Gaat u een evenement of festival organise-
ren en is er maatwerk nodig? Neem contact 
met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij hebben ervaring met wer-
ken op grote evenementen en helpen u mee de doelstellingen te bereiken. 

Contactgegevens 
Disco Royaal  
010 - 311 55 44 
info@discoroyaal.nl 
https://www.DiscoRoyaal.nl 
Adres: Bas Paauwestraat 110, 3077MP Rotterdam 
Kvk-nr: 20125259 
BTW-nr: NL001616704B28 

mailto:info@discoroyaal.nl


Wij werken o.a. voor: 




