De 10 tips voor de juiste keuze van een dj.
U zoekt een dj en gaat op zoektocht. Maar… waar vind u een goede dj.
Op internet is zoveel aanbod dat u door het bos de bomen niet meer ziet.
Hoe maakt u de juiste keuze en waar kunt u op letten.
Een allround dj beheerst diverse genres voor diverse feesten.
Op sommige websites staan ook links naar social media van de dj.
Hier kun je ook vaak bekijken met wat voor persoon je te maken hebt en of de foto’s representatief
zijn van de show of apparatuur.
Wij helpen u graag verder.
1

Muziekkennis bouw je op, dus het aantal jaren ervaring op diverse feesten is heel belangrijk.

2

Apparatuur: Neemt de dj zelf apparatuur mee en is dat ook A merk. Hoe ziet de setting er uit.

3

Heeft de dj of het bedrijf een BTW en KVK nummer.

4

Is de website up to date (gastenboek foto’s blog)

5

Reiskosten: Worden er reiskosten berekend en hoeveel.

6

Er zijn vele soorten dj’s in vele verschillende genres.
kroeg, apres ski, carnaval, house, bruiloft.
Weet u zeker dat u de juiste dj heeft voor uw specifieke evenement.
Vraag wat de specialiteit is van de dj.

7

Heeft de dj de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek, kijkdatum, demodag of
livestreaming.

8

Is de dj ook een presentator, of draait hij de plaatjes achter elkaar zonder iets te zeggen.
Op een bruiloft heeft u zeker een presenterende dj nodig.
Denk aan de aankondiging van de openingsdans of aansnijden van een taart.

9

Heeft de dj een bedrijfsverzekering: Rechtsbijstand en WA
Stel de dj maakt schade aan de locatie of een gast van u loopt letselschade op bij
bijvoorbeeld het opbouwen van de apparatuur.

10 Is er vervanging bij ziekte. En hoe wordt dat geregeld.
Bovenstaande punten maakt vaak het verschil in de prijs van een Dj.
Ga daarom niet alleen niet op de prijs af.
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