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………………………………….... 

 

………………………………….... 

 

………………………………….... 

 

Nominatieve fiche 
 

Dit gedeelte bevat alle gegevens van de organisator en contactpersoon. 
 

Organisator Contact persoon 

 

Naam 

Voornaam 

Adres (straat, …)  

Huisnummer 

Postcode 

Gemeente 

Telefoon 

GSM 

E-mail 

 

 

………………….……….………… 

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….………… 

 

Naam 

Voornaam 

Adres (straat, …)  

Huisnummer 

Postcode 

Gemeente 

Telefoon 

GSM 

E-mail 

 

  Identiek aan organisator 

………………….……….………… 

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….…………

………………….……….………… 

 

Technische fiche van het evenement           
 

Plaats en datum van het evenement 
 

Datum  

Plaats van het evenement 

Adres  

Postcode 

Gemeente  

Contact & telefoon 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Informatie over de aanwezige infrastructuur 
 

Deze gegevens helpen ons bij het voorbereiden en plaatsen van ons materiaal. 
 

Plaats :  Gelijkvloers     1ste verdieping     Kelder     Andere : …….…….…….…. 
 

Is er een geluidsbegrenzer aanwezig ?   Ja, piek : …………….dB       Neen 

Oppervlakte van de zaal/plaats :  lengte : ………….m   breedte : ………….m  hoogte : ………….m 

 

 
Kits en/of extra materiaal 

 

RCM DJ 
MOREAU&CO BVBA 

 
Gsm : 0475/54 64 82 
E-mail : info@rcmdj.be 
Website : www.rcmdj.be 
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Informatie over onze kits is beschikbaar op onze website (www.rcmdj.be) of op aanvraag.  
 

Feest Show, meeting, concert 
 

  Basic kit   (vanaf 400,00-€)     

 tot 125 personen 

  Comfort kit  (vanaf 475,00-€) 

 tot 250 personen 

  Deluxe kit   (vanaf  600,00-€)   

 tot 450 personen 

  Andere : …….……….……..…… 

…………………….…………………

.……….…….………………….……. 

Optie(s) : …….……….….….……… 

………………………………………. 

 

  Enkel klank 

  Klank en licht 

Klank : ………..………………… 

….…..……….………….………..

….…..……….………….……….. 

….…..……….………….……….. 

Licht : …..………..….…..……… 

….…..……….….……………….. 

….…...….……………………….. 

….…..……….…….…………….. 

 

Informatie over het verloop van het evenement 
 

Deze gegevens worden gebruikt door de techniekers/DJ’s om uw evenement in goede banen te lijden. 
 

Type evenement :   Fuif    Verjaardag    Bedrijfsfeest   Show/Concert 

     Bal    Trouwfeest    Ceremonie   Speech/Presentatie 

     Andere : ………………………………………………………………………. 

Aantal verwachte gasten : ……... personen   Gemiddelde leeftijd van de gasten : …….….….….... 

Uw aankomst :   …. u ….   Aankomst van de gasten :   …. u ….   Aankomst DJ/Technieker :   …. u …. 

Installatie :  vanaf  …. u ….  tot  …. u ….     zelfde dag als het evenement en/of    op  …. / …. / 20….  

Afbraak :   vanaf  …. u ….  tot  …. u ….      einde van het evenement en/of    op  …. / …. / 20…. 

Voornaam van de eregast(en)/bruidskoppel : ………………………….…………….………….…………. 

Openingslied : Artiest ……………………………………… Titel  …………………………………………… 

Gewenst muziekgenre :   Oldies        Tegenwoordig (electro, R&B,...)   Commercieel (Hits)

   Vals    Tango     Rock             Twist   

   Funky   Disco     Dance            New-wave      

  Techno   Electro     Fout            Bekende volksdansen     

   Latino   Carnaval     Schlagers            Slows 
 

Enkele gewenste nummers : 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Gewenste jaren :     ’60              ’70               ’80              ’90              ’00               Actueel 

Talen:     Nederlands        Frans        Engels       Hollands       Italiaans       Spaans        Grieks  

   Andere : ……………………………………………………………. 

Pièce montée:   ja    Werpen van bruidsboeket:   ja        Bruidsspel:      ja       Buffet :      ja   

 neen                             neen                              neen                     neen 

Allerlei : 

………………………………………………………………………………………………….………….…… 

Informatie ter attentie van de DJ: 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Is er een animatie voorzien ?     Animatie    Zanger     Optreden     Humorist      Andere :  

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

MOREAU&CO BVBA - TVA BE0666.506.893  

Een geluid en licht service voor al uw evenementen. 

ANIMATOR * DISC-JOCKEY * LIGHT-JOCKEY & TECHNIEKER 

http://www.rcmdj.be/

