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p a r t y c r e a t i o n s

All you need to party!



V o o r w o o r d
Met trots presenteren wij onze nieuwe Partycreations catalogus voor 2018/2019.

In deze nieuwe catalogus zijn veel nieuwe producten toegevoegd. Onder andere de nieuwe Vintage Wood Collection en de 
Black Collection voor een stijlvolle en kleurrijke aankleding van uw feest, evenement, opening, bruiloft of beurs. 

2017 was een top jaar voor Partycreations met heel veel mooie projecten zoals NK wielrennen, Zomerparkfeesten, Lek-
ker Venlo, de Venloop, New Horizons op de Nurburgring en niet te vergeten de huldiging van Tom Dumolin in Maastricht.                                                                  

Partycreations is gespecialiseerd in het verhuren van exclusieve meubels en bijbehorende decoraties. Van moderne 
led verlichte statafels, cocktailbar, ontvangstbalies chesterfield zetels, hockers, stoelen en krukken tot de prachtigste 
stretchtenten. Partycreations levert ook Deejays, cocktailshakers bedienend personeel van Floor & Hospitality models. 
Partycreations speelt in op de allernieuwste trends waardoor uw evenement er niet alleen adembenemend mooi, maar 
ook zeker exclusief uit zal zien!                                                                                                                                    

Partycreations heeft vrijwel 95%  van alle items zelf op voorraad waardoor we scherpere prijzen kunnen hanteren terwijl 
de kwaliteit en service blijft zoals u die van ons gewend bent. In tegenstelling tot veel concurerende aanbieders zijn onze 
verhuurprijzen niet per dag maar per evenement of beurs. U betaalt dus maar één keer de prijs uit onze catalogus.

Ons uitgebreid aanbod van stretchtenten garandeert een onvergetelijk feest in uw tuin of op uw bedrijf. Daarnaast kunnen 
wij de tenten sinds kort voorzien van transparante zijwanden waardoor uw feest nooit in het water zal vallen. Speciaal 
voor bruidsparen hebben wij een groot aanbod in White Wedding aankleding en Allround Deejays voor een onvergetelijke 
dag! 

Wij komen graag bij u langs om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Partycreations maakt dan een vrijblijvende 
offerte met plattegrond! 

Al onze prijzen zijn exclusief BTW voor bedrijven en instanties. 

Voor vaste afnemers kan de korting oplopen tot 10% tot 15% afhankelijk v.d. afname.

Veel kijkplezier in onze nieuwe catalogus…
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Vintage Wood
        C o l l e c t i o n
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Vintage Wood
        C o l l e c t i o n

De VintageWood Collection bestaat uit een groot aantal meubelen vervaardigd uit steigerhout en 

diverse andere materialen die er voor zorgen dat elke inrichting een mooie festival-uitstraling krijgt. 

Ideaal in combinatie met een van onze stretchtenten. 

Haal Ibiza naar u toe met deze sfeervolle meubels en decoraties. Om de juiste Ibiza look te creëren 

adviseren wij om deze meubels te combineren met onze White Led Furniture lijn.

Loungebank
Stijgerhout 3/4 zits 225 x 80
met kussens anthraciet
art. nr. 01.11

Houten pilaren 
voor naast de bardelen
art. nr. 01.22

Loungtafel 
stijgerhout   
80 x80 x45 met Led rgb
art. nr. 01.12
             

Achterbar/kast 
steigerhout 250 x 60 x 225
met koeling glas 3 deurs
art. nr. 01.23

koeling 
glas 3 deurs
art. nr. 011.13

voorzetbar 
steigerhout  
220x60x115
art. nr. 01.21

statafel XXL 
Steigerhout 
200 x 70 x 110
art. nr. 01.30

€ 115

€ 25 € 200 € 75 € 50

€ 35
€ 100



 

Statafel Titan XXL
235 x 45 x 110 cm
art. nr. 01.71
Optioneel LED toeslag €10,-
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Blok statafel 
steigerhout 
80x80x110 
art. nr. 01.31
             

Statafel “Paris” 
met gietijzeren poot 
70x70x110
art. nr. 01.35
             

Kuipstoel vintage 
witte zit houten 
onderstel
art. nr. 01.39
             

Kuipstoel vintage 
witte zit zonder 
armsteun 
art. nr. 01.40
             

Bistrotafel “Paris 
“met gietijzeren poot
70x70x74
art. nr. 01.37
             

Barkruk Thonet 
donkerbruin
art. nr. 01.36
             

Cafestoel Thonet 
donkerbruin
art. nr. 01.38
             

Dinertafel XXL 
steigerhout 
200x70x75
art. nr. 01.32
             

bank steigerhout 
200x45x45
art. nr. 01.33             

Blok dinertafel 
80 x80x75
art. nr. 01.34             

€ 30

€ 27,50

€ 6,95 € 6,95

€ 25€ 4
€ 4

€ 45 € 15 € 25
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Buffettafel 
steigerhout 
200x80x90 
art. nr. 01.41
             

Plantenbak 
Steigerhout  
100x50x65 excl.planten 
art. nr. 01.51
             

Plantenbak 
Steigerhout  
75x50x65 excl.planten 
art. nr. 01.52
             

Plantenbak 
Steigerhout  
75x75x65 excl.planten 
art. nr. 01.53
             

Biertafel wit 
220x80x75 
art. nr. 01.61
             

zuil steigerhout 
40 x 40 x 110 
art. nr. 01.71
             

schapenhek 
per meter 
art. nr. 01.72
             

prikkabel per meter 
ook in het wit , gekleurd 
of roze lichtjes 
art. nr. 01.74
             

vuurkorf 
zonder hout 
art. nr. 01.75             

Discomeubel / cocktailbar 
hout 2 delen 1/4 rond 
art. nr. 01.73
             

Bierbank wit 
220x27x45
art. nr. 01.62
             

Klapstoel wit 
(wedding chair) 
art. nr. 01.63
             

kussen voor 
klapstoel  wit 
art. nr. 01.64
             

Bistrotafel 
wit 90x60x75
art. nr. 01.65
             

€ 45 € 20 € 20 € 20

€ 17,50

€ 20 € 3 € 1,25 € 7,50€ 175

€ 7,50

€ 2,50
€ 1 € 15
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f u r n i t u r e
Lounge & Led



 

Blofield Airdesign!
De nieuwste lounge sensatie!

Ben je op zoek naar een  hip, comfortabel maar ook  

praktisch meubilair  voor je eventement , congres of party?

Wij verhuren de slimme opblaasbare zetels met chesterfield look. 

Big Blow II
2 zits chesterfield wit
170 x 105 x 75 cm
art. nr. 02.11

Big Blow I
1 zits chesterfield wit
120 x 105 x 75 cm
art. nr. 02.12

Big Blow II
2 zits chesterfield zwart
170 x 105 x 75 cm
art. nr. 03.11

9

f u r n i t u r e

€ 75 € 50 € 75



 

Hocker 1 zits
45 x 45 x 45 cm
art. nr. 02.41

Hocker 2 zits
90 x 45 x 45 cm
art. nr. 02.42

Hocker 3 zits
120 x 45 x 45 cm
art. nr. 02.43

Loungebank 3 zits
185 x 80 x 80 cm
art. nr. 02.21

Loungebank 3 zits
met kussens
art. nr. 02.22

Lounge Fauteuil
70 x x 45 cm
art. nr. 02.23

Loungetafel Conic
70 x 70 x 40 cm
art. nr. 02.32
Optioneel LED toeslag €10,-
art. nr 02.33

5

Cubus LED
Bijzettafeltje
45 x 45 x 45 cm
art. nr. 02.34

Bijzettafeltje
50 x 40 x 40 cm
of 60 x 60 x 40 cm
art. nr. 02.31
             

€ 90

€ 15

€ 10 € 15 € 20

€ 20 € 20

€ 95 € 50
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Inzetbak/ijsbak Conic (70x70x25)
art. nr. 02.58
met afwerkkader (staal)
art. nr. 02.57

Tafelblad Conic wit voor 4x conicl 
(200 x 200)
art. nr. 02.56

             

Statafel Conic
70 x 70 x 110 cm
art. nr. 02.51

Lounge Fauteuil
70 x x 45 cm
art. nr. 02.23

conic (led) tafels
De absolute topper uit onze collectie!

Multifunctioneel inzetbaar en de eyecatcher op elk evenement.  

Leverbaar in statafel, dinertafel en loungetafel in de kleuren zwart en wit. 

Creëer een unieke sfeer met de led mogelijkheden!

Dinertafel Conic
70 x 70 x 75 cm
art. nr. 02.53
Optioneel LED toeslag €15,-
art. nr. 02.54 

Statafel Conic LED
70 x 70 x 110 cm
art. nr. 02.52

             

Diner tafelblad
140 x 140 cm
art. nr. 02.55
Ook voor statafel Conic

6

€ 25

€ 25 € 5 € 5

€ 40 € 20 € 12,50
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7,50
EURO

Statafel favourite high
� 85 x 110 cm
art. nr. 02.61

Stoel June 
in vier kleuren
art. nr. 02.91     

Barkruk Kasar 
wit kunsstof met armleuning
art. nr. 02.92     

Stackchair
Zwart
art. nr. 02.43

             

Statafel favourite high LED
� 85 x 110 cm
art. nr. 02.63

Stretchhoes met hardcover
art. nr. 02.62
In alle kleuren leverbaar

             

€ 7,50 € 8,50 € 30

Statafel Titan XXL
235 x 45 x 110 cm
art. nr. 02.71
Optioneel LED toeslag €10,-
art. nr. 02.72

Dinertafel de luxe
80 x 80 x 74 cm
art. nr. 02.81

             

Ronde dinertafel de Luxe
� 50 cm
art. nr. 02.82

             

€ 55

€ 20

€ 3,25

€ 5,95

€ 20
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Vondom recht LED
180 x 60 x 115 cm
art. nr. 02.10.1

Vondom rond LED
200 x 60 x 115 cm
art. nr. 02.10.2

             

Barkruk Moma
art. nr. 02.10.3

             

Smalle tafels voor 
achter Vondom
120 x 45 en 140 x 45
art. nr. 02.10.4

Flessenkoeler 
bovenlader
art. nr. 11.14

             

Ontworden door het Italiaanse Archirivoloto Design biedt de Fiesta 
collectie een serie rechte en ronde elementen die zowel als bar of 
balie zijn in te zetten. Door de elementen te combineren kunnen 
vele vormen worden gecreëerd van kleine ronde bar tot een 
omvangrijke bar van vele meters.
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l e d - b a r s

€ 150
€ 125

€ 17,50
€ 12,50

€ 75



 

Statafel Titan XXL
235 x 45 x 110 cm
art. nr. 01.71
Optioneel LED toeslag €10,-

Bar Classic
Deze klassieke verijdbare bar is
multifunctioneel inzetbaar op elk
evenement. 

Bar 1/2 rond - 4 delen
600 x 110 cm 
art. nr. 02.11.1

Bar 1/2 rond - 5 delen
met plaats voor biertap
820 x 110 cm
art. nr. 02.11.2

Bar compleet - 5 delen
+ 2 keer kast met spotjes
820 x 110 cm
art. nr. 02.11.4

Kast met spotjes 
Dimbaar
100 x 60 x 200 cm
art. nr. 02.11.3

Chesterfield cocktailbar/discomeubel
200 x 70 x 110 cm
art. nr. 02.12.1

Luxe buffettafel Chesterfield
180 x 80 x 90 cm
art. nr. 02.12.2

             

Ombouw bar chesterfield 
inklapbaar 220 x 70 x 90 cm
art. nr. 02.12.4

             

White led cocktailbar/discomeubel
200 x 80 x 110 cm
art. nr. 02.12.3

             

Parasol  wit/grijs   
Ø 265 cm incl voet
art. nr. 02.13.1

             

Parasol  wit 
Ø 350 cm incl voet
art. nr. 02.13.2

             
14

€ 300

€ 350

€ 500

€ 75

€ 100

€ 125 € 30 € 40

€ 37,50 € 50



 

Ombouw bar chesterfield 
inklapbaar 220 x 70 x 90 cm
art. nr. 02.12.4

             

Loper kunstgras
1 meter breed wit of rood
art. nr. 02.14.4

Kapstok/garderobe
100 haakjes
art. nr. 02.15.1

             

deurspiegel 
40 x1 55
art. nr. 02.16.1

             

kledingrek wit
111 breed en 126 tot 
176 hoog
art. nr. 02.16.2

Afzetpaaltjes
art. nr. 02.14.1 
 
 
 

Wegwerp lopers div. kleuren
1 meter breed
art. nr. 02.14.5
vanaf € 3,95

Koort 
wit - zwart - rood
art. nr. 02.14.2
  

15

€ 5

€ 5
op 

aanvraag € 35 € 12,50 € 5

Kar + 16 paaltjes
+ 14 koorden
art. nr. 02.14.3  
  

€ 3,50

€ 130
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Big Blow II
2 zits chesterfield zwart
170 x 105 x 75 cm
art. nr. 03.11

Loungebank 3 zits 
zwart (180 x 75 x 62
art. nr. 03.12

loungtafel Conic 
zwart 70 x 70 x 40
art. nr. 03.21

             

loungtafel Conic LED
zwart 70 x 70 x 40
art. nr. 03.22

             

€ 75 € 90 € 20 € 35
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C o l l e c t i o nBlack



 

Hocker 2 zits
90 x 45 x 45 cm
art. nr. 03.61             

Stoel June zwart
art. nr. 03.71

             

zuil zwart 
125 x 40 x 40
art. nr. 03.81

Statafel Conic LED
70 x 70 x 110 cm
art. nr. 03.24

             

dinnertafel Kubo  
zwart 70 x 70 x 76
art. nr. 03.43

             

Statafel XXL Flow  
zwart 230 x 80 x 110
art. nr. 03.31

             

Barkruk Kubo bar  zwart 
met zwarte of lime/groen zit
art. nr. 03.44
             

Statafel  Kubo smart 
zwart 70 x 70 x 110
art. nr. 03.41

             

Barkrukje Kubo cube  zwart 
met zwarte of lime/groen zit
art. nr. 03.45

             

6

Pipe & Drape
per meter
art. nr. 03.91

Statafel Conic  
zwart 70 x 70 x 110
art. nr. 03.23

             

Statafel Kubo Grande  
zwart 120 x 70 x 110
art. nr. 03.42
             

€ 15

€ 25

€ 30

€ 40

€ 17,50

€ 65

€ 6

€ 20

€ 5,50

€ 3,25
€ 20 € 15

achterbar met ijskast  
3 deurs
art. nr. 03.52             

voorzetbar  of discomeubel Zwart met Led 
RGB, en 2 pilaren art. nr. 03.51             

€ 200

€ 150

17
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Boeddha hoofd
75 cm hoog
art. nr. 04.31

Vaas Leila
125 cm hoog
art. nr. 04.41
met plant art. nr. 4.42 €55 ,-

Boeddha hoofd XL
90 cm hoog
art. nr. 04.33

             

Vaasje magic mood
met bloem
art. nr. 04.43

             

Engel
100 cm hoog
art. nr. 04.34

             

Spiegel XXL zilveren lijst
210 x 135 cm
art. nr. 04.51

             

Zuil wit 
40 x 40 x 125 cm
art. nr. 04.11

Zuil zilver
40 x 40 x 125 cm
art. nr. 04.12

Bloempot 
honinggraat XXL
� 90 cm  
art. nr. 04.22  

Bloempot 
honinggraat XL
� 60 cm  
art. nr. 04.21  

Bloempot aardewerk
� 40 cm  
art. nr. 04.23 
 

Bloemstuk  
art. nr. 04.24  

Boeddha hoofd wit 
50 cm ho og
art. nr. 04.32

             

Vaas Elegant
art. nr. 04.43
met plant of kunstplant
art. nr. 4.42 prijs op aanvraag
             19

€ 20

€ 25

€ 40 € 25 € 10 € 85

€ 25 € 40 € 40

€ 20 € 20 € 30 € 15 € 30



 

Kroonluchter Paris
� 65 cm hoogte 150 cm
art. nr. 04.71

� 90 cm hoogte 225 cm
art. nr. 04.72

             

� 120 cm hoogte 300 cm
art. nr. 04.73

             

Kandelaar 1 arms zilver 
incl. kaarsen 65 cm hoog
art. nr. 04.61

             

Kandelaar 3 arms zilver 
incl. kaarsen 80 cm hoog
art. nr. 04.62

             

Kandelaar 5 arms zilver 
incl. kaarsen 80 cm hoog
art. nr. 04.63

Exclusief montage en transport
20

€ 10

€ 15

€ 17,50

€ 80 € 115 € 150



 

Laurier Pyramide
190 cm hoog
art. nr. 04.81
250 cm + € 10,-

Kunst-Kentiapalm
met grijze pot
200 cm hoog
art. nr. 04.91

Kunst-Buxus 
pyramide 150 cm
in zuil conic midden
art. nr. 04.94

Flamingo 
93 cm hoog
art. nr. 04.97

fruitkist
art. nr. 04.98

Kunst Giant Alocasia 
Tree in rieten mand 
220 cm hoog
art. nr. 04.95

kunst Schefflera tree 
in rieten mand 
200 cm hoog
art. nr. 04.96

Laurier Pyramide
met witte bak  
art. nr. 04.82
250 cm + € 10,-  

Kunst-Kentiapalmen
met witte bak
200 cm hoog 
art. nr. 04.92 
 

Kunst-Buxus 
pyramide 150 cm 
art. nr. 04.93 
 

Beachpalm
400  cm hoog  
art. nr. 04.83  

Beachpalm in witte bak
300  cm hoog  
art. nr. 04.84  

� 120 cm hoogte 300 cm
art. nr. 04.73

             Exclusief montage en transport
21

€ 20

€ 60

€ 22,50

€ 45

€ 25
€ 3

€ 55 € 35

€ 35

€ 75

€ 35 € 20



 

Stretchtents
T E N T E N

22



 

transport 15 km buiten Venlo F0,40 per km 23

Stretchtent  kleur wit  10x7 
70 m²  incl. op- en afbouw
art. nr. 05.11

zijzeil transparant of dicht voor 
stretchtent 5 x 2,5 meter

art. nr. 05.17

D i v e r s e  s t r e t c h t e n t e n

Stretchtent  kleur zand  10x12 
120 m²  incl. op- en afbouw
art. nr. 05.14

Stretchtent  kleur zand  10x8  
80 m²  incl. op- en afbouw
art. nr. 05.12

Stretchtent  kleur wit  10x15  
150 m²  incl. op- en afbouw
art. nr. 05.15

Stretchtent  kleur wit  10x10  
100 m²  incl. op- en afbouw
art. nr. 05.13

stretchtent kleur zand 20x10  
200 m² incl.op- en afbouw
art. nr. 05.16

€ 630

€ 1080

€ 720

€ 1350

€ 900

€ 1750

€ 60
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€ 150
Partytent Easy up 450 x 300 cm 
Kleur wit / zwart + zijwanden
art. nr. 05.21 excl. opbouw
art. nr. 05.22 incl. opbouw + F15,-

€ 75

Pagode tent 500 x 500 cm
art. nr. 05.31
incl. opbouw, Exclusief transport

Koepeltenten of Domes op aanvraag. art. nr. 05.44

             

Cottonlodge op aanvraag. art. nr. 05.45

             

Kader- of alutenten op aanvraag. art. nr. 05.43

             

Pagode tent gekoppeld
art. nr. 05.32

prijs op aanvraag

€ 250

24



 

16Cottonlodge op aanvraag. art. nr. 05.45
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De Party-deejays zorgen voor de 

juiste muzikale touch op elk feest. 

Relaxed, swingend of ronduit knallend! 

Soul, Disco, Lounge, top 40, 

Hollandse hits, Duitse schlagers… 

Alles kan en mag!

De ultieme drive-in show op maat!

25



 

2x

Deejay voor 5 uur

Een allround deejay voor 5 uur, afgestemt op ieders muzikale wensen, inbegrepen.

Onze deejays draaien de juiste platen of clips op het juiste moment. Door hun jaren 

lange ervaring en muziekkennis voelen ze de sfeer feilloos aan. 

Let op: enkele dj’s zijn 100,- extra i.v.m. inhuren speciale equipment  

Extra uur Deejay € 65,-   Extra uur Veejay € 75,-

DJ meubel

Het Dj meubel waar de deejay achter staat bepaald voor een groot deel de uitstraling 

van de show. Bij de basis drive-in show heeft u de keuze uit een zestal schitterende 

exclusieve Dj meubels. Op de volgende pagina kunt u een keuze maken. 

Lichtshow

Licht is erg bepalend voor de sfeer van je feest of evenement. De basis lichtshow 

bestaat uit 2 x vier ledspots op 2 statieven. De spots kunnen in programma’s of op de

muziek knipperen. Daarnaast lichten we de zaal of tent uit met 4 tot 6 powerledspots 

waardoor we de juiste sfeer creëren.

Geluid set

Afhankelijk van het aantal gasten dat je verwacht kiezen we voor de juiste geluid set. 

We gaan bij de basis show uit van een geluid set tot 150 personen. Voor een kleine set 

tot 60 personen min  € 100,- en voor een grote set tot 250/300 personen plus € 100,-.

DJ Equipment

Natuurlijk maken wij gebruik van de nieuwste hardware en software zoals de Pioneer 

DDJ SX controllers met software van Virtual-dj of Serato. Daarbij maken alle deejays 

gebruik van een laptop met harde schijf met meer dan 60.000 nummers en 12.500 

videoclips in alle genres. Er zit ook standaard een microfoon bij.

BASIS DRIVE-IN SHOW

tot 60 p.
art. nr. 06.11

60 - 150 p.
art. nr. 06.12

> 150 p
art. nr. 06.13

Deejays en toebehoren 6% BTW

26

€ 550 € 650 € 750
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€ 125 € 100 € 150

€ 90
€ 150

WHITE LED art. nr.06.14

             
CHESTERFIELD art. nr. 06.15 VONDOM LED art. nr. 06.16            

SMALL 
art. nr. 06.17            

STEIGERHOUT
art. nr. 06.18            

LICHTSHOWS  EN 
SPECIAL EFFECTS  

OP  AANVRAAG
art. nr. 06.41

Vertikale rookkanon 
LED RGB
art. nr. 06.31
In conic zuil of
op truss paal

Movinghead
art. nr. 06.41
op zuil of truss€ 70 € 50

€ 150

BLACK
art. nr. 06.19            

videoshow 
12500 video clips 

art. nr.06.21

€ 250



 

LEDFLOORS 

________________ 

 DJ E
QUIPMENT

pixel led 100
art. nr. 07.11
minimale afname 20 m2

25 mm dik

pixel 25 led
dansvloer ultra dun
art. nr. 07.12
minimale afname 20 m2

38 mm dik

vlak disco vloer
art. nr. 07.13
minimale afname 20 m2

86 mm dik

Inclusief leggen en transport28

€ 25 € 22,50 € 22,50



 

LEDFLOORS 

________________ 

 DJ E
QUIPMENT

Dansvloer zwart/wit
art. nr. 07.14
inclusief leggen

Afhaalprijs
art. nr. 07.15

Vele variaties mogelijk!
Geheel zwart, wit of combinatie... 
Zeer geschikt als catwalk!

TV screen  50 inch
+ verlichte truss
art. nr. 07.21

Controler
met laptop en muziek 
art. nr. 07.51

Controler
Pioneer ddj-sx
art. nr. 07.52

Controler
Numark Quat 
met 2 x cd speler
Ook geschikt ipad
art. nr. 07.53

Laptop 
met Virtual Dj 
+ muziek en clips
art. nr. 07.54

Shure  
draadlose microfoons
2 stuks
art. nr. 07.61

HK Pro
2 x sub 115
4 x top pro 8
art. nr. 07.44
150 personen

HK Pro 15 actieve top 
2X met statieven
art. nr. 07.42

HK pro 15
actieve top 
art. nr. 07.42
per stuk

Epson beamer 
1600 ansi lumen 
art. nr. 07.31 Spanprojectiescherm

240 x 160 m
art. nr. 07.32

Mobile 
Spanprojectiescherm
art. nr. 07.33

HK Lucas Alpha
1 x sub 2 x top 
art. nr. 07.43
200 personen

29

€ 10

€ 8

€ 125

€ 50

€ 90

€ 125

€ 100 € 60 € 60 € 50 € 25

€ 100 € 30

€ 40 € 125

€ 50 op
aan-
vraag

HK pro 8
actieve top 
art. nr. 07.46
per stuk

HK Pro
2 x sub 115
2 x top pro 8
art. nr. 07.45
100 personen



 

lights& l e d s

Ledspot RGB
art. nr. 08.12

Power Ledspot RGB
art. nr. 08.13

Ledbar RGB
1 meter
art. nr. 08.14

Led strips RGB
5 meter
art. nr. 08.15
incl. afstandsbedieningAlle verlichting inclusief kabels

Fourbar
4 ledspots RGB 
op statief
art. nr. 08.11

Spiegelbol 
met motor
Diverse maten
art. nr. 08.17

Movinghead
art. nr. 08.18
incl. besturing Elements HEX spot 

op accu
art. nr. 08.19
incl. besturing
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LED Spiegelbol 
art. nr. 08.16

€ 35

€ 10

€ 12,50
€ 20 € 25

€ 30
€ 20

€ 40
€ 20



 

Led strips RGB
5 meter
art. nr. 08.15
incl. afstandsbediening

Elements HEX spot 
op accu
art. nr. 08.19
incl. besturing

Blacklight
art. nr. 08.51

Rookmachine
art. nr. 08.31
incl. vloeistof

Vertikale rookkanon 
LED RGB
art. nr. 08.32

€ 25

€ 20

€ 1,25

€ 40

pipe&
dripe

podium& 
trussing

Vertikale rookmachine in conic 
dinner met LED rgb

art. nr. 08.33

Truss met 4x Mini Movinghead, 4-bar 
art. nr. 08.21

Met lasers, 2 roterende LED Derby’s, 2 LED 
spots en strobe LEDs
art. nr. 08.22  F45,-

€ 70

€ 200
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prikkabel per meter ook in het wit , 
gekleurd of roze lichtjes
art. nr. 08.41
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Communie specials



 

Communie 
  Basic
     

     

    + F100,- gratis

art.nr. 12.11

Communie 
 De Luxe
     

     

    + F200,- gratis

art.nr. 12.12
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€ 1000 € 1500
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Wedding specials



 

Mogelijkheden
1 Veejayset met 2 tv screen 50 inch in trustpaal met 12500 videoclips

2 Videogastenboek  met gratis dvd met alle videoboodschappen van de gasten

3 Wij kunnen 3 verschillende led dansvloeren leveren vanaf 22,50  per m² ( min. afname 16 m²) 
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White Wedding 
  Basic
     

     

    + F150,- gratis

art.nr. 12.11

White Wedding 
 De Luxe
     

     

    + F300,- gratis

art.nr. 12.12

€ 1250 € 2000



 

Iets te vieren? Huur een videogastenboek!
Het nieuwste videogastenboek van PartyCreations met
HD-camera met groothoeklens en geintegreerde 
verlichtingsstrips.

Met het videogastenboek kunnen uw gasten hun 
gelukwensen in een filmpje vastleggen, op eenvoudige
manier en geheel zelfstandig.

Geschikt voor elke gelegenheid!

• Bruiloft

• Bedrijfsfeest

• Jubileum

• Verjaardag

• Opening

• Opinie peilingen

Uniek en persoonlijk!

DVD felicitaties van PartyCreations zorgt voor 
een uniek en persoonlijk product.
Alle opnamen worden verwerkt tot één DVD met alle 
gelukwensen; een uniek cadeau en een blijvende 
herinnering.

video
gastenboek

Videogastenboek + DVD
art. nr. 10.11
incl. opbouw tot 15 km vanaf Venlo

Videogastenboek + DVD 
in flightcase (afhaal)
art. nr. 10.12
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Een jaarlijks personeelsfeest, een bedrijfsopening, een jubileum of een opendag.

De Fiscus betaald mee aan uw feest !
Sinds 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling ( WKR ) een feit. Het feesten kan beginnen: sluit de tap maar aan, 

verbouw de productiehal tot een waar ‘feestpaleis’ en laat ons maar alles regelen. 

Service van A tot Z, wij denken met  u mee en kunnen u alle zorgen uit handen nemen waarbij u zelf de regie houdt. 

Van exclusieve inrichting, catering en  horeca tot aan een leuke band, deejay of artiest. 

PartyCreations heeft alles in huis om van uw evenement een groot succes te maken.

Uw bedrijfsfeest of evenement valt voor de belastingdienst onder de Nihil waarderingen en is dus volledig aftrekbaar. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en komen graag langs voor een oriënterend gesprek. 
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Bedrijfsfeesten
& Evenementen
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Cocktail
Party’s

PARTY?
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Cocktailparty!
PartyCreations biedt voor iedere gelegenheid een 
passend cocktail concept. 
In overleg zorgen wij voor cocktails op maat op 
iedere gewenste locatie. 
Denk aan cocktailshakers, glaswerk, 
drank, ingrediënten....... 
Cocktails zijn het meest feestelijke drankje
en daardoor uitermate geschikt
op bijna ieder evenement. 
Heeft u ook iets te vieren? 
Laat dan onze attente cocktailshakers 
live cocktails voor uw gasten shaken aan 
één van de schitterende cocktailbars. 
Wij zorgen ervoor dat uw feest een mega succes wordt!

PARTY?
Vul het contactformulier in op onze site 

www.partycreations.nl
 dan sturen wij u graag vrijblijvend de catalogus toe.

Of bel voor een afspraak of offerte op maat.
0031 (0) 6 21 57 74 36



 

Rob Houkes Events
Goltziusstraat 28 | 5911 AW Venlo      Bedrijfshal
Tel. + 31 (0) 6 21 57 74 36       Veegtesstraat 37
info@partycreations.nl | www.partycreations.nl    5916 PG Venlo
info@partydeejays.nl | www.partydeejays.nl

A l l  yo u  n e e d  t o  p a r t y !


