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Lucas van Leydenstr. 24
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e-mail: info@udodehaanprodukties.nl

WWW.udodehaanprodukties.nl

Bijgaand treft u onze nieuwsbrief. Indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de
diensten van Udo de Haan Produkties, kan ik u mededelen dat wij een ruime ervaring hebben
met het verzorgen van het entertainment in horecagelegenheden in heel Nederland.
Wij zijn dus bekend met de alle problematiek die een boeking in deze sector met zich mee brengt.
Hierdoor hebben wij een ruim scala aan bands en artiesten, die graag bij u komen optreden.
In de bijgaande folder vind u een paar voorbeelden.
Ook verzorgen wij een feestverzekering, die maar 3% over het gage bedraagt.
De prijs zal u meevallen, wij hebben n.l. al een liveband v.a. € 435,-,
een Amsterdamse avond v.a. € 365,- of een troubadour v.a. € 295,- uitkoop excl. btw.
Ook voor u hebben wij het juiste entertainment!
ALLE BEDRAGEN ZIJN UITKOOP, WIJ ZIJN WERKGEVER, U BENT OVERAL VANAF!!
Neem vrijblijvend contact met ons op, of fax of mail voor een aanvraag!

Let op onze aanbiedingspagina!!
Tevens zijn alle toppers bij ons te boeken!
en betaalt u geen dubbele provisie
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