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Waarom Partyband Boombastic? 

✓ Professionele, geschoolde musici met aanstekelijk enthousiasme 

✓ Entertainment wordt bij ons met een hoofdletter ‘E’ geschreven 

✓ Naast een prachtige vertolking van uw favoriete nummers wordt elke gelegenheid 
gegarandeerd een FEEST! 

✓ Zeer gevarieerd en actueel repertoire met verschillende showblocks 

✓ Geheel aan te passen aan uw wensen, voor grote of kleine feesten 

✓ Verzorgde uitstraling van de band en de technische crew 

✓ Geluid en licht mogelijk op verzoek 

Kan ik een keer live naar partyband Boombastic komen kijken? 

✓ Natuurlijk kan dat! Neem even contact op voor een afspraak en u bent van harte 
welkom. 

 Heeft partyband Boombastic een vaste samenstelling? 

✓ Ja!!! Wij vinden het heel belangrijk dat na een optreden met partyband Boombastic, 
de mensen met een geweldig gevoel naar huis gaan! Om dit te bereiken is het heel 
belangrijk dat de hele band goed op elkaar ingespeeld is, zodat wij als één geheel een 
TOP show neer kunnen zetten, waar partyband Boombastic zelf ook van geniet. En 
dat zie je! 

Kan partyband Boombastic worden uitgebreid met extra’s? 

✓ Natuurlijk kan dat! Wij kunnen uitbreiden met een DJ zodat u constant wordt 
vermaakt en het feest niet stopt. Ook kunnen wij het front aanvullen met extra 
vocals om de diversiteit nog meer te vergroten. 

Speelt de band ook verzoeknummers? 

✓ Ons repertoire is zeer breed en uitgebreid. Is er een nummer dat voor u heel speciaal 
is, dan kunt u dat uiteraard bij ons aangeven. Neem even contact met ons op voor de 
actuele reperoirelijst.  

Hoe kunnen wij partyband Boombastic boeken? 

✓ U kunt het beste rechtstreeks contact met ons opnemen over eventuele boekingen. 
Dit zorgt altijd voor de beste communicatie van de mogelijkheden en uw wensen. Bel 
met 0613953157 (Diëgo) of 0650487668 (Soeresh) of mail 
naar info@boombastic.nl en wij nemen z.s.m. contact met u op. 
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Hoe weet ik of partyband Boombastic nog beschikbaar is op de door mij gekozen datum? 

✓ Neem even contact met ons op door ons contactformulier in te vullen, of stuur een 
mail naar: info@boombastic.nl Wij streven ernaar om u binnen 24 uur te voorzien 
van een reactie. Voor spoedgevallen/last-minute optredens kunt u bellen naar: 
0613953157 (Diëgo) of 0650487668 (Soeresh). 

Wat is een optie en hoe kan ik die plaatsen? 

✓ Als u overweegt om partyband Boombastic te boeken, dan kunt u bij ons een optie 
op een datum plaatsen. Een optie geeft u even de tijd om over de invulling van uw 
feest of evenement na te denken, maar zorgt er wel voor dat u als eerste het recht 
heeft om partyband Boombastic te boeken op die datum. Een optie vervalt normaal 
gesproken na 14 dagen, in overleg kan deze termijn verlengd worden. 

Wat gebeurt er bij ziekte of verhinder van één van de bandleden? 

✓ In geval van ziekte of verhindering zorgen wij voor een goed alternatief. Uiteraard 
altijd in overleg met de opdrachtgever(s). 

Wat kost een optreden van partyband Boombastic? 

✓ De prijs is afhankelijk van verschillende factoren en uiteraard van uw wensen. Voor 
uitgebreide prijsinformatie en alle mogelijkheden kunt u het beste even vrijblijvend 
contact met ons opnemen. Bel met 0613953157 (Diëgo) of 0650487668 (Soeresh) of 
mail naar info@boombastic.nl 

Hoe lang speelt partyband Boombastic? 

✓ Partyband Boombastic speelt over het algemeen 3 x 45 minuten of 3 x 60 minuten. 
Maar 4 X 45 minuten behoort natuurlijk ook tot een mogelijkheid. Dit gaat altijd in 
overleg met de opdrachtgever (s). 

Hoe lang duren de pauzes? 

✓ In overleg houdt partyband Boombastic pauzes met een duur van 15 tot maximaal 30 
minuten. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever (s). 

 Wat gebeurt er in de pauze van de band? 

✓ Wij hebben voor onze pauzes standaard pauzemuziek bij ons. Om ervoor te zorgen 
dat uw feest de hele avond goed op gang blijft, raden wij u echter voor de pauzes een 
DJ aan. Mocht u daar in geïnteresseerd zijn, neem dan even contact met ons op, 
want partyband Boombastic werkt veel samen met verschillende DJ’s. Wij kunnen u 
op die manier voor een speciale prijs een geheel verzorgde avond aanbieden. 
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 Hoe laat is partyband Boombastic op de locatie van het feest aanwezig? 

✓ De band/crew streeft ernaar om minimaal 2 uur voor aanvang van het optreden 
aanwezig te zijn, indien u ook de geluidsinstallatie bij ons heeft gehuurd dan is deze 
er uiteraard veel eerder. Afwijkende tijden (andere verdeling speeltijden, 
pauzetijden, aankomsttijd e.d.) zijn mogelijk in overleg. 

Kunnen jullie ook korter spelen? 

✓ Ja, dat kan uiteraard. Partyband Boombastic kan zich in overleg geheel aan uw 
wensen aanpassen. Houd er wel rekening mee dat het qua prijs niet veel uit zal 
maken, aangezien de meeste tijd zit in het reizen, de opbouw, de soundcheck, de 
afbouw e.d. 

Kan de band ook eerder klaarstaan of langer spelen? 

✓ Ja, dat is mogelijk. Wij hanteren 10% extra van het totaalgage per wachtuur en 15% 
extra van het totaalgage per speeluur. 

Zorgt partyband Boombastic voor eigen technici? 

✓ Ja. Partyband Boombastic werkt samen met een vaste crew. Op deze manier laten wij 
door goede voorbereiding en geperfectioneerde mixen niets aan het toeval over en 
klinkt ieder nummer zoals het hoort te klinken! 

Op de locatie is al apparatuur aanwezig, kan partyband Boombastic deze gebruiken? 

✓ Soms. Wij hebben altijd vooraf contact met de locatie, zodat we alles goed op elkaar 
kunnen afstemmen. Partyband Boombastic neemt wel altijd een eigen technici mee. 
Zie onze technische rider (priklijst + stageplot) voor apparatuur eisen. 

Wat zijn de eisen aan de locatie? 

✓ De locatie moet goed toegankelijk zijn: de aanvoerroute moet vrij zijn van obstakels 
(drempels, liften, etc.) en korter dan 25 meter. 

✓ Een podium met een netto-ruimte van minimaal 6 x 4 meter voor de 
standaardbezetting. (Kleinere podia graag overleg) 

✓ Stroom: met nabij een vrije krachtstroomaansluiting van 32 ampère, 380V of 
minimaal 3 groepenstroom met voldoende 220 volt aansluitingen. 

✓ Een kleedkamer voor de band + technici, groot genoeg voor 9 personen en 
handbagage. (Indien mogelijk) 

✓ Parkeerplaatsen voor 8 personenauto’s en 1 vrachtwagen. 
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Mijn locatie voldoet niet aan de eisen, wat nu? 

✓ Wij hebben gelukkig op veel verschillende locaties mogen opgetreden en de ervaring 
leert dat dit, door goede communicatie met de locatie vooraf en flexibiliteit van onze 
kant, wij er altijd uit komen. 

 


