
Liset en Niels
Veelgestelde vragen

Algemeen

We hebben interesse. Wat nu? 

Stuur ons dan een berichtje via de website. We doen jullie graag een vrijblijvend voorstel.

Hoe gaat een boeking in z’n werk? 

Zijn jullie er al helemaal uit? We nemen contact met jullie op en maken de boeking definitief! 

Willen jullie er nog even over denken? Dan kunnen we de datum 3 weken als optie voor jullie vrij houden. 

Komt er in die periode een andere aanvraag voor dezelfde datum? Dan nemen we eerst contact met jullie op.

Kunnen we komen kijken en luisteren? 

1 a 2 keer per jaar organiseren we (bij voldoende animo) een kijkdag. 

Soms hebben we een openbaar toegankelijk evenement. Helaas zijn veel van onze boekingen besloten (bruiloften).

Daar kan het meestal niet. 

Bruiloft

We willen graag muziek tijdens onze trouwceremonie. Wat zijn de opties? 

We zorgen voor de muzikale begeleiding tijdens jullie trouwceremonie. Afhankelijk van jullie wensen zorgen we voor

een muzikaal ontvangst van jullie gasten. Daarnaast zingen we graag een aantal mooie liedjes tijdens de ceremonie. 

Bijvoorbeeld bij jullie aankomst, tijdens het tekenen en als afsluiter van de ceremonie.

Daarnaast staan we open voor jullie ideeën. Ook live-muziek bij de toast, taart, de borrel of het diner is mogelijk! 

Kunnen we verzoeknummers voor de ceremonie bij jullie aanvragen? 

We staan natuurlijk open voor nieuwe suggesties. Anders spelen we altijd hetzelfde!

Laat ons weten aan welke nummers jullie zitten te denken. Dan laten wij weten of het voor ons haalbaar is.

Daarnaast hebben we ook al een flinke playlist (te vinden op spotify) waar ook uit gekozen mag worden. 

Feestjes, borrels, diners

Doen jullie dit ook? 

Zeker! We zorgen voor een gezellige en gemoedelijke sfeer waarbij er ook nog gepraat kan worden. 

Wanneer gewenst zorgen we voor een klein dansje! 

We willen de hele avond dansen! 

In dit geval zijn wij niet zo geschikt. Met maar 2 personen zijn we wat te klein om een heel feest te dragen.

Voor dit soort gelegenheden zijn we uit te breiden met een drummer/percussionist en een gitarist. 

Vraag naar de mogelijkheden! 

Weer / Omstandigheden

We willen buiten trouwen. Spelen jullie ook buiten? 

Zeker weten! Graag zelfs. Alleen bij slecht en bijzonder weer adviseren we een aantal voorbereidingen te treffen.

Onze apparatuur kan niet goed tegen vocht/regen en kou. Ook bij extreme warmte en volle zon is het opletten. 

Dit is simpel op te lossen met een overkapping bij slecht weer of een parasol bij hitte. 
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Locatie

Wat hebben jullie op locatie nodig? 

1 vrij stopcontact en minimaal 2x2 meter aan oppervlakte. Wanneer mogelijk een kleine ruimte voor het omkleden. 

Drinken (en afhankelijk van de duur en het tijdstip van het optreden een hapje eten) is fijn. 

Vanwege het gewicht van onze apparatuur laden we graag zo dicht mogelijk bij de locatie uit.  

Kan dit niet, laat het ons dan tijdig weten! Daarnaast is een parkeerplek voor de auto belangrijk. 

Techniek

Moeten wij iets regelen qua techniek? 

Wij hebben alles wat we voor ons optreden nodig hebben. Daarnaast hebben we ook een extra microfoon voor 

de BABS of voor andere sprekers. Soms is er al techniek aanwezig op locatie. Laat het ons dan even weten. 

Kosten

Wat kost een optreden van jullie? 

Onze prijslijst geeft een eerste inschatting van de kosten. Bij interesse maken we graag een offerte op maat.  

De prijzen zijn inclusief btw en geluidsinstallatie. Daarnaast zijn de eerste 75 kilometers voor onze rekening. 

Daarna rekenenen we €0,19 cent per km. Eventuele parkeerkosten worden ook doorberekend.  

Hoe werkt de betaling? 

We werken uitsluitend per factuur. Deze sturen we altijd in de week voorafgaand aan het optreden. 
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