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DP-Event Productions is een jonge, dynamische onderneming die zich 

engageert om van jouw feest of evenement, hoe groot dan ook het beste 

te maken. Door de jarenlange ervaring in het verzorgen van 

evenementen, weten wij als geen ander wat jij als klant, van ons 

verwacht. Wij werken samen met betrouwbare leveranciers. 

Je kan bij ons terecht voor de organisatie van jouw feestje. Hoe klein of 

hoe groot je zelf wil. Wil je een bedrijfsfeest organiseren om jouw 

werknemers te bedanken voor hun werklust. – Wil je jouw geliefde 

verrassen met een verjaardagsfeest dat “AF” is. – Ga je in het huwe-

lijksbootje stappen, en wil je een feest om nooit te vergeten. – Ben je al 

een aantal jaren gelukkig gehuwd, en wil je dit jubileum met familie en 

vrienden vieren. – Je wil voor jouw zoon/dochter een Lentefeest of 

Communiefeest organiseren. Je wil een evenement organiseren, en je 

weet niet goed hoe je daaraan moet beginnen. Kortweg je wil feesten, 

maar wil er zeker van zijn dat er met alles rekening is gehouden, en dat 

alles vlot verloopt, dan willen wij jouw partner zijn.     

Voor verdere informatie en prijzen, contacteer ons via de contact-pagina. 

DP-Event Productions 
The A-Team voor jouw feest(je) 
 

 

E-mail     : dirk@dp-eventproductions.be 

Web-site: www.dp-eventproductions.be 

 

 

 

 

mailto:dirk@dp-eventproductions.be
http://www.dp-eventproductions.be/


Catalogus 

DP Event Productions  Pagina 2 
                                                                    Versie april 2019 
 

 

Prijzen zijn inclusief BTW bij ons afgehaald en 

teruggebracht (uitgezonderd tenten, springkastelen en 

geluidsinstallaties). Leveren kan ook mits suplement.  

Borden, bestek en glazen hoeft U niet af te wassen, 

maar wel vrijgemaakt van alle etensresten.                                                                  

Betaling volgens afspraak. 

• Feestmaterialen 

o Borden 

▪ Diepe Borden    0,25€ 

▪ Platte Borden    0,25€ 

▪ Dessert Borden    0,25€ 

o Koffiepot      1,64€ 

o Koffietas      0,25€ 

o Ondertas      0,25€ 

o Suikerpot      0,87€ 

o Melkkan      0,87€ 

o Glaswerk 

▪ Aperitiefglas    0,25€ 

▪ Wijnglas     0,25€ 

• Rode wijn    0,25€ 

• Witte wijn    0,25€ 

▪ Waterglas op voet   0,25€ 
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▪ Pils & Frisdrank glas   0,25€ 

o Indien de dranken door ons geleverd worden, 

zijn de glazen gratis inbegrepen. 

▪ Contacteer ons voor de voorwaarden. 

 

o Karaf voor fruitsap    1,10€ 

 

o Tafelbestek 

▪ Mes, Vork, Lepel    0,25€ 

o Dessertbestek 

▪ Mes, Vork, Lepel    0,25€ 

 

o Koffie/dessertlepel   0,25€ 

 

o Chafing-Dishes met brandpasta   25,38€ 

▪ Brandpasta Chafing-Dishes      2,18€ 

o Koffiezet 40 tassen         27,00€ 

o Koffiezet 80 tassen         37,80€ 

o Soepverwarmer 9 liter        34,85€ 
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o Tafels 

▪ 0,70x2,20mtr    5,46€   

▪ 0,76x1,22mtr    5,46€ 

▪ 0,76x1,83mtr    5,46€ 

▪ Rond 0,85mtr    5,46€ 

▪ Rond 1,50mtr         10,57€ 

▪ Rond 1,80mtr         13,07€ 

 

o Statafels 

▪ Rond 0,85mtr    15,25€ 

o Rok voor statafel    21,78€ 

 

o Stoelen 

▪ Klapstoelen     1,75€ 

▪ Stapelstoelen Bistro Wit  1,32€ 

▪ Stapelstoelen Bistro Kuip  1,32€ 

▪ Zitbank (0,40x2,20)   2.72€   
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• Tenten 

o Tent (8,00x4,00mtr)             100,00€ 

Geplaatst en afgebroken  

Zon & Feestdagen supplement    10,00€   

Verplaatsing                          0,38€/km 

      

o Tentvloer/m²      5,00€ 

(onder voorbehoud van beschikbaarheid) 
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• Springkastelen 

▪ Verschillende afmetingen beschikbaar 

Geplaatst en afgebroken 

Zon & Feestdagen supplement 10,00€ 

Verplaatsing               0,38€/km 

o Tiger Bouncer (6,10x7,70mtr) 243,00€/dag 

364,00€/2dagen 

 

o Kasteeltje (4,00x4,00mtr)  130,50€/dag 

195,75€/2dagen 

 

o Jester Castle (4,50x4,50mtr) 183,00€/dag 

274,50€/2dagen 

 

o Brandweerstation (6,10x6,10mtr)  

225,00€/dag 

337,50€/2dagen 
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o Giraffe Bouncer (6,10x6,10mtr) 

225,00€/dag 

337,50€/2dagen 

 

o Happy Clowns (4,50x4,50mtr) 

168,00€/dag 

252,00€/2dagen 

 

o Alladin (4,10x4,55mtr)  183,00€/dag 

274,50€/2dagen 

 

o Rabbit Slide (4,65x10,85x7,00mtr) 

447,00€/dag 

670,00€/2dagen 

 

o Multi Tower (6,30x5,60x6,60mtr) 

225,00€/dag 

337,50/2dagen 

 

o Piratenschip (4,50x10,00x5,00mtr) 

402,00€/dag 

603,00€/2dagen 

• Andere mogelijkheden op aanvraag. 
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• Human Kicker (Voetbalspel) 

o 1 dag       540,00€  

o 2 dagen       810,00€   

 

• Mechanishe Rodeostier 

o 1 dag      560,00€ 

o 2 dagen      840,00€ 

 

 

 

• Licht & Geluidsinstallaties 

o Neem hiervoor contact met ons op. 

 

 

 

 

• Barbecue Arrangementen 

o Wij werken samen met verschillende cateraars 

▪ Maak je wensen kenbaar, en wij bezorgen 

jou een offerte op maat. 
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• DJ Arrangementen 

o Disco-Bar SMALL 

▪ Arrangement met: 

• Disco-Bar 

• DJ 

• 2 Bass-kasten & 2 Top-Kasten 

• Beperkt lichteffect. 
 

o Disco-Bar LARGE 

▪ Arrangement met: 

• Disco-Bar 

• DJ 

• 2 Bass-kasten & 4 Top-Kasten 

• Met lichtbrug 

• Light & Lasershow 
 

o Disco-Bar XXL 

▪ Arrangement met: 

• Disco-Bar 

• DJ 

• 2 Bass-kasten & 8 Top-Kasten 

• Met lichtbrug 

• Light & Lasershow, Moving-Heads, 

Rookmachine, Strobo’s, … 
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• Bij elk van deze arrangementen kan er een Special 

Act gereserveerd worden. Hier heb je de keuze uit: 

o Chantal International (Travestietenshow). 

o Weat Loaf 

o Desiré Froger 

o Juul Kabas 
 

• Om te bepalen welk arrangement voor jou het 

meest toepasselijk is neem je best contact met ons 

op, om in samenspraak de juiste keuze voor jouw 

feest te bepalen. 
 

• Wij bieden de mogelijkheid dat jij ons uw foto’s van 

jullie feest/event/… bezorgt, en wij maken hier een 

leuk filmpje van. 

 

Ben je op zoek naar een artikel, dat niet in deze lijst is opgenomen, 

laat het ons weten. Wij doen het nodige om jou eventueel toch verder 

te helpen. 

 

 

DP-Eventproductions 


