
	

	

FAQ 
 
In deze FAQ: 
 
Kunnen we een optreden bijwonen?  
Kan ik een vrijblijvende optie plaatsen? 
Welke bezetting kan ik het beste kiezen? 
Wij willen graag (live)muziek op meerdere plekken, is dat mogelijk? 
Hoelang spelen jullie? 
Verzorgen jullie pauzemuziek? 
Verzorgen jullie licht en geluid? 
Wat willen jullie dat wij verzorgen? 
Spelen jullie nummers op verzoek? 
Hebben jullie een repertoirelijst? 
Hoelang van tevoren zijn jullie aanwezig? 
Wij houden ons feest buiten is dit een probleem? 
Wat zit er allemaal bij de prijs in? 
Hoe gaat de betaling in zijn werk? 
 
 
 
Kunnen we een optreden bijwonen? 
Jazeker! Onze speellijst is te vinden in de agenda op de website. Wij spelen 
regelmatig op openbare feesten. Daarnaast houden we eens in de zoveel tijd 
een showcase speciaal voor geinteresseerden.  
 
Kan ik een vrijblijvende optie plaatsen? 
Ja, de optie is geheel vrijblijvend en blijft 14 dagen staan.  
 
Welke bezetting kan ik het beste kiezen? 
TimeMaud is te boeken vanaf 2 personen t/m 8 personen. Voor ieder budget 
een geschikte bezetting. Bruiloftsfeesten spelen we vaak met de 3, 4 of 5-
mansbezetting, bedrijfsfeesten met de 6 of 8 –mansbezetting. Daarnaast 
bieden we TimeMaud Acoustic aan voor gelegenheden waar muziek op de 
achtergrond moet zijn. We helpen je graag de juiste bezetting te kiezen.  
 
 
Wij willen graag (live)muziek op meerdere plekken, is dat mogelijk? 
Ja dat is mogelijk. Regelmatig spelen wij op feesten waarbij de (live)muziek op 
2 plekken plaatsvindt (bijvoorbreeld eerst buiten naast de locatie en 
vervolgens binnen op locatie). Wij kunnen techniek verzorgen op beide 
plekken. In verband met de opbouw en afbouw en gebruik van een 2e set 
rekenen wij hiervoor een meerprijs van €200,00 ex 6% BTW.  
 
 
 



	

	

Hoelang spelen jullie? 
Wij spelen 3x50 minuten 
 
Verzorgen jullie pauzemuziek? 
Tussendoor draaien we een speellijst van Spotify of als jullie willen draaien we 
jullie eigen lijst via een iPhone/ipad over ons systeem. Wij zijn tussendoor niet 
aanwezig om te DJ-en maar zorgen wel dat er muziek klinkt. 
 
Verzorgen jullie licht en geluid? 
Ja wij hebben ons eigen licht- en geluidsset.  
 
 
Wat willen jullie dat wij verzorgen? 
Wij hebben niet veel nodig, graag een ruimte waar wij ons kunnen omkleden, 
wat te drinken en een hapje eten. Verder natuurlijk een bak enthousiasme! 
 
Spelen jullie nummers op verzoek? 
Wij hebben op zoveel feesten gespeeld dat wij uit ervaring weten wat werkt. 
Wij zijn geen verzoekjes-band maar je kunt vantevoren wel aangeven wat voor 
stijl(en) je graag wilt horen dan nemen we dit mee in onze keuze. Daarnaast 
kun je een verzoeknummer opgeven voor bijvoorbeeld jullie openingsdans of 
entrée. Wanneer er nummers worden aangevraagd tijdens het optreden dan 
spelen we die graag mits het in de sfeer van de avond past. 
 
Hebben jullie een repertoirelijst? 
Ons repertoire verandert regelmatig, wij spelen graag ook de hits van het 
moment, daarom hebben we geen vaste repertoirelijst maar maken voor elk 
optreden een unieke setlist op basis van jullie wensen en onze ervaring. 
 
Hoelang van tevoren zijn jullie aanwezig? 
Bij ceremonies 1 tot 1,5 uur, bij feesten 2-2,5 uur  
	
Wij houden ons feest buiten is dit een probleem? 
Bijna elke locatie leent zich voor een live band ook wanneer het feest buiten is. 
Echter, er zijn (weers)omstandigheden waaraan wij onze apparatuur niet 
willen blootstellen en dus bekijken wij per locatie wat de mogelijkheden zijn. 
 
Wat zit er allemaal bij de prijs in? 
Live muziek, geluid, licht en reiskosten in (bijna) heel NL  
(Prijzen zijn exclusief 6% BTW) 
 
Hoe gaat de betaling in zijn werk? 
Wij sturen vooraf een factuur voor een aanbetaling van 50% en na afloop van 
het optreden een factuur voor het resterende bedrag. 
 
Wij hopen jullie gauw te ontmoeten, Groeten van de Band! 


