Josefien Vliegmachien

misschien wel het schattigste vliegtuigje dat u ooit zag

Josefien Vliegmachien
is een klein vliegtuigje dat elektrisch
aangedreven kan rijden, stijgen en
dalen en voorzien is van een flinke
muziek-installatie. Het wordt bestuurd door één van onze gezagvoerders en naar wens begeleid door één
of meerdere stewardessen.

en min of meer vlakke ondergrond.
Op volle accu’s functioneren we tussen de 3 en 6 uur (afhankelijk van
rijgedrag en geluidsniveau). Accu’s
kunnen bijgeladen worden wanneer
er 220V aanwezig is. Een afsluitbare
kleed- en opbergruimte is comfortabel maar niet noodzakelijk.

Mogelijkheden
Josefien Vliegmachien kan worden ingezet voor het uitdelen van flyers, als
champagne- of oesterbar, als mobiele
DJ, voor de laatste reis van een dierbare, als openingsact of anders. Voor
presentaties, evenementen, openingen, beurzen, festivals, feesten... Of
verzin er nieuwe mogelijkheden bij!

Prijsindicatie
Basishuur
€ 400,Gezagvoerder € 300,-/halve dag
Stewardessen € 150,-/pers/dag
Reiskosten vliegtuig en gezagvoerder
€ 0,50/km. Reiskosten overige crew
op basis van 2e klas OV-tarief. Alle
genoemde bedragen zijn ex 21% BTW.
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Specificaties
In de hoogste stand meet Josefien
Vliegmachien 85x185x150cm (bxlxh).
Een eventuele banner is 110x40cm
(lxh), de totale lengte van het vliegtuig
met banner is 315cm. Het voertuig
weegt 80kg en het gewicht van onze
representatieve crew varieert per samenstelling. Josefien Vliegmachien is
binnen of buiten inzetbaar op stevige

Overig
Een banner kunnen we voor u maken
voor € 125,-/st. Productietijd banner
ca 2 wkn. Catering, drukwerk, eventueel uit te delen waren en speciale
wensen in overleg. Voor meerdaagse
of terugkerende evenementen zijn
staffelkortingen mogelijk. Voor goede
doelen, het verbeteren van de wereld
of andere belangrijke missies zijn wij
graag bereid een speciaal aanbod te

doen. Mail of bel ons voor de mogelijkheden.
Info en boekingen
Via Leo van der Veen (0614 463 739)
of Robbert Kamphuis (0653 320 420)
w www.josefienvliegmachien.nl
e info@josefienvliegmachien.nl

