
PRIJZEN JACKIE DJANE:  
 

 per performance:  
 

Zangeres = 750 € excl. Btw
DJ = 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 

 
 

DUO = 1100 € excl. Btw
TRIO = 1450 € excl. Btw  

KWARTET = 1800 € excl. Btw  
KWINTET = 2150 € excl. Btw  

 

----- Standaardsets zijn 1 x 120 min.. binnen de periode van 2uur. -----  
Prijzen gelden standaard per performance (vanaf 1 song tot max 120 min.

 
----- Standaardsoundcheck. -----  

90 minuten voor aanvang set.  
 

Indien de muzikanten/zangers langer aanwezig zijn dan standaard (3u30)
De soundcheck kan meer dan 1u30 voor aanvang gebeuren indien gewenst:  
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

De muziek kan ook verspreid worden over een langer tijdspanne:
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

 
 

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 er materiaal 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 kunnen 
zitten tijdens eventuele 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 
+32 495 94 47 41 

janadevalck@gmail.com 
 


