
                    JDV MUSIC 
     

           Muziek op maat voor momenten waarop het écht telt. 

CEREMONIE 
 

1. DUO = 
zang & piano  

 
1000 € excl. Btw 

2. TRIO = 
zang, piano + keuze uit viool/cello/saxofoon   

 
1350 € excl. Btw 

 
*Extra zanger(es) of instrument bijboeken is mogelijk ( € 350 excl. btw / zanger of instrument ) 

 
 

Prijzen zijn inclusief vleugelpiano, geluidsversterking (max. aantal personen =250) en vervoerskosten 
(tenzij bij verre afstanden, gelieve steeds de locatie mee te delen bij aanvraag) 

Nummers zijn volledig naar keuze (standaard 4-7 songs),  
maar neem gerust een kijkje in ons huidig repertoire ter inspiratie. 

Opstelling en soundcheck = 90 min. voor aanvang. 
 

Indien noodzakelijk kan de soundcheck meer dan 90min. voor aanvang gebeuren:  
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend.

 
Wij vragen ook als de piano in een autovrije zone moet gelost worden daar tijdig toelating voor aan te vragen.

Zoniet kunnen eventuele boetes ook aangerekend worden.



 
 

RECEPTIE/DINER: 
 

1. JANE & THE GENTS  
(Coverband samen te stellen naar keuze)

Van DUO zang/piano (2) tot kwintet 
 

DUO = 1000 € excl. Btw
TRIO = 1350 € excl. Btw 

KWARTET = 1700 € excl. Btw 
KWINTET = 2050 € excl. Btw 

SEXTET = 2400 € excl. Btw 
SEPTET = 2750 € excl. Btw 

3. JACKIE DJANE  
(Lounge DJ/Zang + live instrumenten)

- DJ/Zangeres = 750 € excl. Btw  
- DJ 2 = 350 € excl. Btw

(of niet van toepassing indien u reeds een DJ heeft geboekt, wij kunnen met elke DJ samenwerken)
- Per muzikant (Keuze uit viool/sax/percussie) = 350 € excl. Btw 

 
4. LEDSPLAY  

(Ledpiano + zang met custom visuals – interactief) 
Voor alle opties en mogelijkheden gelieve de prijslijst van LEDSPLAY op te vragen aub. 

(Vanaf) 1200 € excl. Btw  
 

5. FORTUNE COOKIES  
(Piano + 2 Zangeressen – interactief met ) 

1500 € excl. Btw 
 
 

Prijzen zijn inclusief vleugelpiano en vervoerskosten  
(tenzij bij verre afstanden, gelieve steeds de locatie mee te delen bij aanvraag) 

! Exclusief geluidsversterking ! 
 
 
 
 
 
 

!! ALLE PROJECTEN ZIJN TE COMBINEREN MET DJ !!
voor een vlotte overgang van live act naar DJ. 

De zangeres/act/band brengt dan nog 1-3 nummers samen met de dj
Dit kan uw reeds geboekte DJ zijn, of u kan onze huis DJ boeken aan 100€ excl btw / draaiuur ) 



AVONDFEEST 
 
 

1. JANE & THE GENTS  
(Coverband samen te stellen naar keuze)

Van DUO zang/piano (2) tot full band (+8 muzikanten) 
 

DUO = 1000 € excl. Btw
TRIO = 1350 € excl. Btw 

KWARTET = 1700 € excl. Btw 
KWINTET = 2050 € excl. Btw 

SEXTET = 2400 € excl. Btw 
SEPTET = 2750 € excl. Btw 
OCTET = 3100 € excl. Btw 

 
voor een vlotte overgang van live act naar DJ kan de zangeres nog 1-3 nummers met de dj brengen
Dit kan uw reeds geboekte DJ zijn, of u kan onze huis DJ boeken aan 100€ excl btw / draaiuur ). 

2. JACKIE DJANE  
(DJ/Zang + live instrumenten)

Zowel lounge voor tijdens de receptie als party set mogelijk. 

- DJ/Zangeres = 750 € excl. Btw  
- DJ 2 = 350 € excl. Btw

(of niet van toepassing indien u reeds een DJ heeft geboekt, wij kunnen met elke DJ samenwerken)
- Per muzikant (Keuze uit viool/sax/percussie) = 350 € excl. Btw 

 
 

3. DELIRIUM  
(DJ + 3 zangeressen) 

2000 € excl. Btw  
 

4. SOLO ZANG  
bij reeds geboekte DJ/ACT/BAND  

 
 750 € excl. Btw 

 
 

COMBINATIEPAKKETTEN: 
 
 

Indien u meerdere acts bij JDVMUSIC boekt op dezelfde dag, 
geven we graag nog een mooie korting. 

Gelieve uw keuzes door te geven via mail en wij maken een prijs voor u op. 



OPSTELLEN/SOUNDCHECK/SETS 
 

Opstelling en soundcheck = 90 min. voor aanvang.  
 

De soundcheck kan meer dan 90 min. voor aanvang gebeuren indien gewenst:  
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

 
1 performance geldt vanaf 1 song tot max. 90 minuten  

Standaardsets zijn 1 x 90 minuten / 2 x 45 minuten of 3 x 30 minuten binnen de periode van 2uur. 

De sets kunnen over een langere tijdspanne verspreid worden: 
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend 

en tijdens de pauzes wordt er passende muziek opgezet. 
 

Indien U langer live muziek wenst, gelieve contact op te nemen voor offerte op maat. 
 
 

VOORWAARDEN 

-Gelieve altijd de locatie van uw evenement op voorhand door te mailen.  
Vervoerskosten zijn doorgaans inclusief, maar bij verre afstanden (binnen België) kunnen er extra 

vervoerskosten aangerekend worden.  
Ook voor optredens in het buitenland graag mailen voor een offerte op maat.

-Parkeerkosten zijn niet inclusief.  
Wij vragen ook als de piano in een autovrije zone moet gelost worden daar tijdig toelating voor aan te 

vragen. Zoniet kunnen eventuele boetes ook aangerekend worden.
-Opdracht mag max. 15 min. uitlopen. Indien de opdracht langer uitloopt, wordt er per ingezet half 

uur 25 euro per muzikant/zangeres aangerekend.
-Gelieve een warme ruimte te voorzien waar de muzikanten zich kunnen omkleden en waar ze kun-

nen zitten tijdens de pauzes.
-Gelieve ook plat water te voorzien tijdens de performances alsook een lichte maaltijd per persoon 

(tussen 12u-14u en/of 17-20u) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien u nog meer vragen hebt of uitleg nodig heeft, aarzel niet ons te contacteren .  
 

Jana De Valck 
JDVmusic.be – janadevalck@gmail.com – 0032(0)495/94.47.41 


