
 
 

 
 
 
Feest-CD voor kids in de Teejay Studio. 
 
 
De uitkoopsom bedraagt € 200,-- inclusief 21% BTW voor een groep t/m 10 kinderen. Vanaf de 11e 
deelnemer wordt een extra bijdrage a € 20,-- pp gevraagd. Dit bedrag hoeft niet vooruit te worden 
betaald maar na afloop a contant (we hebben geen PIN). Je bewijs van betaling wordt nagestuurd per 
mail.  
  
Om de uitkoopsom zo voordelig mogelijk te houden biedt deze prijs alle basismogelijkheden: 
 
- Professionele audio- en CD productie olv ondergetekende producer/zangcoach. (referenties zoals: 
Kinderen voor Kinderen / Vrienden van Amstel Live).  
- Duur inclusief afmixen: 2,5 uur. (2 uur zingen/opnemen) 
- 2 master audioCD's (1 master en 1 backup copy) en een mp3 per email. 
  Vrij te kopiëren (bij zakelijk/promo gebruik is toestemming vereist) 
- Limonade (goede kwaliteit vruchten-oplos) voor de kids is natuurlijk ook inbegrepen.  
  
Extra audio CD's kosten 2,50 per deelnemer (ook incl. btw). Nogmaals: vanaf de 3e CD dus. 
 
Eenvoudig videoclipje (lipdub/playbacken) maken na afloop: € 180,--. De clip wordt opgestuurd via 
een privé downloadlink. 
  
De liedkeuze is volkomen vrij, maar wel graag in overleg, en als we daarnaast een instrumental van 
goede kwaliteit kunnen vinden. Dat lukt vaak via Youtube of sites als www.karaoke-versie.nl  (zie ook 
lijstje in de bijlage: songs die we al zelf in voorraad hebben). 
 
Boven de studio is een leuk café/restaurant met een voor kinderen goed toegeruste horeca. Het café 
hoort niet bij mijn bedrijf maar we werken wel samen via reserveringen van tafels. Prijzen bij hen zijn 
niét inbegrepen bij de workshop. Informatie  https://www.bombarieamsterdam.nl/ of tel: 020 4194433. 
  
Mocht je definitief willen boeken zou je me dan ajb de NAW van de contactpersoon willen mailen? Zo 
ook het aantal te verwachten kinderen. Bij voorbaat dank. 
  
Mocht je meer vragen hebben dan ben ik ook bereikbaar onder nr +31 6 40 377119 (ook WhatsApp). 
 
 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
 
   
Thijs de Melker / Teejay Studio. 
 
 
 
PS: alvast even kijken naar kids CD voorbeelden kan via onze openbare facebook-pagina: 
http://on.fb.me/h5sdny 

http://www.karaoke-versie.nl/
https://www.bombarieamsterdam.nl/
http://on.fb.me/h5sdny

