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Wij maken jullie
bruiloft compleet
Wij bieden verschillende diensten op het
gebied van Entertainment, licht, geluid en
beeld om jullie trouwfeest compleet te
maken.
Met de ervaring die wij hebben nemen wij
graag wat zorg uit handen. Zodat jullie
nog meer tijd hebben om te genieten van
de komst van jullie bijzondere dag.

Waarom een trouwfeest van Noovids?
Noovids neemt de zorg van jullie trouwfeest uit handen
Wij bieden diensten aan die wij kunnen waarborgen van kwaliteit door onze kennis en
ervaring. Een ervaren allround bruiloft DJ, live band, Photobooth of aankleding van speciale
trouwlocaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feestent of tuin.
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Het perfecte feest!
Juiste muziek, mooie sfeerverlichting en de mooiste decoratie. Noovids neemt al deze zorgen
uit handen. 

Contactgegevens: info@noovids.nl of 06-22626793



Wat wij verzorgen
Hoge kwaliteit geluidsinstallatie

Ervaren bruiloft DJ of live band

Mooie aankleding van jullie trouwfeest

Photobooth voor onvergetelijke foto's

Wij waren ook bij hun...
Familie Davids
Wij zijn erg tevreden met de service van Noovids. Ze hebben onze
feestlocatie erg goed tot zijn recht laten komen door de mooie versiering.
De DJ was erg goed en gemoedelijk. Iedereen ging los op zijn plaatjes, en
had iemand een verzoekje, gooide hij die ook door de mix! Heel erg
bedankt!
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Familie Notermans
Noovids heeft op onze bruiloft de muziek verzorgd. De DJ en zijn muzikale
side-kick waren heel goed. Ze voelden het publiek goed aan en hielden
zich keurig aan de gemaakte afspraken. De communicatie vooraf is heel
goed verlopen. Maar het belangrijkste was vooral de muziek! De dansvloer
is van de eerste tot de laatste plaat gevuld geweest. Heel veel gasten
gaven aan dat het een super feest was. En dat dus mede dankzij Noovids!

Familie Wagenaar
Noovids heeft een Top bruiloft verzorgd, de dansvloer was van begin tot
eind gevuld!

Familie Bijzitter
Vanaf het begin af aan voelden we ons al vertrouwd met het team van
Noovids. Ze denken met je mee en komen met leuke ideeën van hoe je je
feest wilt hebben. Regelen complete op- en afbouw en de DJ maakte er
een superfeest van. De dansvloer was de hele avond gevuld.

Contactgegevens: info@noovids.nl of 06-22626793



Pakketten
Er zijn diverse mogelijkheden voor jullie trouwfeest. Om een beeld te schetsen
hebben we een aantal pakketen samengesteld.
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                                   BASIS

Voorbespreking (telefonisch of

video bellen)

Geluid tot 100 personen

1x led bar

DJ meubel

DJ voor 4 uren 

                                   PREMIUM

Voorbespreking op locatie of

digitaal

Geluid tot 200 personen

1x led bar

4x bewegend licht

Sterrendoek

DJ meubel

DJ voor 4 uren

Opbouw en afbouw

                                   VIP

Voorbespreking op locatie of

digitaal

Geluid tot 200 personen 

6x led bar & 6x bewegend licht

Gepersonaliseerde achtergrond

DJ meubel zwart of wit

Lichtshow

DJ voor 4 uren

Opbouw en afbouw

                              LIVE BAND

Live band Mix And Party! 

Allround Coverband

Speeltijd 2x 45 min

Aan te vullen met DJ voor meer

prijs: €250incl btw
Incl licht en geluid tot 150

personen

                            PHOTOBOOTH

Photobooth zonder prints

Photobooth + bediening

Photobooth + 1000 prints

€305 incl btw

€305 + €250 incl btw

€305 + €300 incl btw

€485 incl btw €605 incl btw €800 incl btw

Zie prijzen€2000 incl btw

EEN TROUWFEEST OP MAAT?

Een tent of een andere speciale

locatie? Dat vraagt meestal om een

op maat gemaakte aanbieding. In

goed overleg maken we dit samen.

in overleg incl
btw

Contactgegevens: info@noovids.nl of 06-22626793
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HET TEAM VAN NOOVIDS

Wij zijn Patrick en Nathan samen willen wij het beste maken van jullie bruiloft.

Door de vele ervaring en kennis die we hebben weten we het juiste beeld te

creëren voor onze klanten. Wij weten dat geen enkele bruiloft hetzelfde is en

helpen jullie te oriënteren naar het juiste resultaat, Daarom hebben wij

pakketten samengesteld om jullie handvaten te geven in wat er allemaal

mogelijk is. Bekijk de pakketten en opties rustig door en hebben jullie eenmaal

een keuze kunnen maken dan gaan we verder in op jullie persoonlijke wensen.

Wij hebben in ieder geval zin om ook van jullie bruiloft een TOP bruiloft te

maken. 

Patrick Noord (links) en Nathan Toes (rechts)

DJ WESSEL 

"Ik maak van elk feestje

een fuif! Jullie bruiloft zal

spectaculair zijn en elk

nummer zal aansluiten

bij het publiek.

Gegarandeerd een te

gekke avond met DJ

Wessel!"

DJ TACO 

Writing a successful 

proposal can be made 

easier through the 

development of a 

proposal checklist that 

contains the necessary 

standardized 

information.
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Onze DJ’s voor jullie Top bruiloft

Jaren 90, foute party of gewoon allround? Aan jullie wensen zullen wij

voldoen. Door onze jarenlange ervaring weten we in te spelen op de sfeer

van de avond en gaan gegarandeerd de voetjes van de vloer.

DJ NATHAN

"Een fijne mix van

muziek met een goede

beat. DJ Nathan zorgt

direct voor een super

goede sfeer op de

dansvloer. Een

verzoeknummer? Ik draai

hem maar al te graag."

DJ TACO

"Als DJ heb ik jarenlange

ervaring bij het draaien

op trouwfeesten. Ik vind

het elke keer weer erg

leuk en geniet van een

goed georganiseerde

avond waarin jullie als

bruidspaar het

middelpunt zijn."
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