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LED & LASER ACT 
 
 

DE LED & LASER ACT IS UNIEK IN NEDERLAND EN TE BOEKEN BIJ WE ARRANGE!  
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De LED & Laser Act bevat standaard twee sexy Danseressen of twee representatieve Promo 

Dames, of een combinatie daarvan.  

 

De LED & Laser Act is entertainment dat u en uw gasten bij zal blijven en waarover nog lang 

zal worden nagepraat.  

 
(het huren van meer dan twee Danseressen of Promo Dames is mogelijk, maar we beschikken over een 

beperkt aantal outfits, dus hoe eerder u boekt hoe groter de kans dat we u van dienst kunnen zijn) 

 

De vier verschillende outfits die we bieden zijn: 

 

 White Led Suit 

 White Led Costume 

 Color Led Suit 

 Red Laser Costume 
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Voor wat betreft de inzet van onze LED & Laser Act zijn er verschillende mogelijkheden.  

 

Danseressen 
De Led & Laser Act kunt u huren inclusief twee Danseressen. Er zijn meerderde combinaties 

mogelijk tussen de verschillende outfits. De LED & Laser Act inclusief danseressen is 

spectaculair entertainment geschikt voor feesten en events, van club tot bedrijfsfeest. 

 
Onze danseressen zijn tijdens een boeking standaard minimaal 2 uur en maximaal 3 uur 

aaneengesloten aanwezig, en dansen binnen deze tijd 2 x 15 minuten in twee verschillende 

outfits die u zelf kunt kiezen.  

 

Tegen meerprijs kunnen ook meer dan twee verschillende outfits worden gekozen. Indien u 

kiest voor meer dan twee outfits is dit uiteraard inclusief een dansronde van 15 minuten per 

outfit. 

 

 De 2 x 15 minuten optreden kunnen worden verdeeld over 3 aaneengesloten uren 

die de danseressen aanwezig zijn 

 De danseressen dansen altijd in blokjes van 15 minuten omdat het fysiek te zwaar is 

om continu aaneengesloten te dansen 

 Tijdens de pauzes wordt er van outfit gewisseld (houdt u hierbij aub rekening met 

minimaal 30 minuten omkleed tijd per outfit) 

 Er is altijd een technicus van We Arrange aanwezig om de dames te helpen met de 

installatie van de outfits (en het vervangen van batterijen en of accu’s in geval dit 

nodig mocht zijn) 

 

Tarieven 

2 Danseressen en 1 technicus inclusief 2 dansrondes van ieder 15 minuten met 2 Outfits naar 

keuze. 

 

Vanaf 550,- euro excl. BTW en reistijd- en reiskosten 

 
(een extra uur aanwezigheid bovenop de standaard (maximaal) 3 aaneengesloten uren dat de 

danseressen aanwezig zijn is mogelijk en kost 75,- euro excl. btw per uur. Bij boekingen korter dan de 

minimaal inbegrepen 2 uur blijft het tarief gelijk) 
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Promo Dames 
Ook kunt u onze Led & Laser Act inzetten als Promo Dames. Bijvoorbeeld voor ontvangst van 

uw gasten en of het uitdelen van Goodie Bags, Flyers of een hapje en een drankje. 

 

Onze Promo Dames zijn tijdens een boeking standaard maximaal 3 uur aaneengesloten 

aanwezig met 1 outfit naar keuze (bij boekingen korter dan 3 uur blijft het tarief gelijk). 

 

 
 

Tarieven 

2 Promo Dames en 1 technicus voor maximaal 3 uur aaneengesloten aanwezigheid met 1 

outfit naar keuze. 

 

Vanaf 550,- euro excl. BTW en reistijd- en reiskosten 

 
(een extra uur aanwezigheid bovenop de standaard (maximaal) 3 aaneengesloten uren dat de 

danseressen aanwezig zijn is mogelijk en kost 75,- euro excl. btw per uur. Bij boekingen korter dan de 

minimaal inbegrepen 2 uur blijft het tarief gelijk) 

 

Combinatie van Promo Dames en Danseressen 
Stel u wilt eerst uw gasten laten ontvangen door onze Promo Dames in White Led Costumes, 

en vervolgens onze Danseressen iets later op de avond een dansronde van 15 minuten laten 

doen met onze Red Laser Costumes, dan behoort ook dit tot de mogelijkheden! 

 
(prijzen hiervan gaan op aanvraag) 

 



 
 

 

We Arrange  Rivium Boulevard 301-320  2909 LK  Capelle aan den IJssel  Tel.: 010 – 799 5340 

URL: www.wearrange.nl  E-mail: info@wearrange.nl  KvK nr. 24434609 

Voorwaarden Led & Laser Act 
 

 Aparte afsluitbare kleedkamer voorzien van min. 1 stroompunt en bij voorkeur van 

een (grote) spiegel 

 Kleedkamer moet voorzien zijn van drinken (Frisdrank, Water, Koffie, Thee oid) 

 Bij voorkeur aanwezigheid van podium of dansblok van 1m doorsnee per danseres  

 Minimaal 1 Parkeerplaats (eventuele parkeerkosten dienen ter plekke te worden 

voldaan of worden indien vooraf bekend vooraf op de factuur opgenomen) 

De Dames worden vergezeld door een technicus die de dames helpt met het aantrekken en 

instellen van de Costumes, en er tevens voor zorgt dat batterijen of accu’s meteen kunnen 

worden verwisseld in geval dit nodig mocht zijn. 

 
De Led & Laser Suits en Costumes hebben het meeste effect in het donker en als het zaallicht (en 
podiumlicht) is gedimd. 
 
Voor de Red Laser Costumes in het bijzonder geldt dat het extra effect heeft wanneer de zaal wordt 
gevuld met rook van een aanwezige rookmachine! 

 

Wij kunnen indien gewenst ook een rookmachine leveren.  

Rookmachine huur per optreden: € 45,00 excl. btw incl. rookvloeistof 
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WE ARRANGE YOUR EVENT 
 
 
 

Op al ons Entertainment zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing 

 


