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Beleving van samenzijn, blijdschap en 
positieve energie met een hoge mate 
van saamhorigheid en familiegevoel



Wie zijn wij?
Dutch Techno Venue (DTV) is een 

snel groeiende interactieve platform 

voor techno-liefhebbers met het 

doel techno-evenementen 

laagdrempelig en toegankelijk te 

maken. 

Waar gaan we voor?
Onze missie is om binnen 5 jaar de 

grootste techno organisatie op de 

Nederlandse markt te zijn. Dit 

realiseren wij door een interactieve 

en betrokken gemeenschap op te 

bouwen, waarbij alle leden zich als 

familie voelen. 

DUTCH TECHNO VENUE 

Gebogen om de oranje (vuur) 

bal staat voor  samenzijn en het 

omarmen van positieve energie 

en blijdschap.  

DE KRACHT VAN DE KLEUR ORANJE 

PAST BIJ ONZE IDENTITEIT 

1. Nationale kleur van Nederland. 

Kleur waarop elke Nederlander 

trots op is.

2. Emoties en eigenschappen die 

geassocieerd worden met 

(evenwichtig) oranje zijn 

energie, vitaliteit, blijdschap, 

creativiteit, motivatie, 

optimisme en een algeheel 

gevoel van welzijn.

DTV FAMILIE: EEN STERK FUNDAMENT

Geen huis staat zonder fundament. 

1. De robuuste abbreviatie staat voor 

individuele sterkte van de leden en het 

bewustzijn dat we samen meer kunnen 

bereiken. 

2. Het product, onze visie, missie en identiteit 

worden hoog gehouden door deze 

enthousiaste en sterke familie.

DE VUURBAL is de energie van 

enthousiasme, warmte, helderheid, 

verlichting en activiteit. De Ronde 

staat voor gelijkheid in de familie.

HET VERHAAL ACHTER HET LOGO

Ons product
Beleving van samenzijn, blijdschap 

en positieve energie met een hoge 

mate van

saamhorigheid en familiegevoel

Dit product is onderscheidend en 

uniek, omdat DTV naast traditionele 

feesten ook buitengewone 

themafeesten organiseert. Eén van 

de unieke thema’s is Techno Ball, 

een zgn. Techno ballroom dance 

event. Een techno ballroom event is 

nooit eerder georganiseerd in de 

techno-wereld, vandaar dat DTV dit 

product heeft gepatenteerd. 

Hoe bereiken wij ons doel?
We brengen techno aan de "deur" 

door met verschillende 

evenementzalen in de steden 

samenwerkingsafspraken te maken. 

De bedoeling is dat wij op middel-

langtermijn een DTV gemeenschap 

hebben in elke stad die wij op het 

oog hebben. Deze demografische 

spreiding creëren wij door in elke 

stad ambassadeurs 

(vertegenwoordigers) te benoemen.



De techno organisatie die 
evenementen organiseert waarbij 
samenzijn, blijdschap en positieve 
energie belangrijkste ingrediënten 
zijn van ons product familiegevoel
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800+
Bezoekers  

Volgers 

Enige evenementen organisatie met een sterk 
duurzaamheidsbeleid gericht op mens en 
maatschappij. 
Focusgebieden: Duurzame inzetbaarheid van 
mensen specifiek gericht op 
Jongondernemerschap, talentontwikkeling en 
creativiteitsexpressie en veiligheid en gezondheid. 

Groei

10%
per maand 

Snel 
Groeiende
Netwerk 

Locatie in ons vizier

de komende 
3 jaar    

Team 
DUTCH:  

Team 
Venue:  25 



Eerst even de rauwe feitjes; wie zijn de 
positieve energieën  achter Dutch Techno 
Venue? 
Maak kennis met deel van ons team 

Romano
Geboren op 26 september 1985 te Paramaribo, Suriname.

Op mijn 21ste ben ik naar Nederland verhuisd om Farmacie te studeren. 

Dit was aan de Rijks Universiteit Groningen. Ik heb heel veel leuke 

herinneringen aan de stad Groningen overgehouden mede door mijn 

bijbaan in de horeca.

In het dagelijks leven ben ik beherend apotheker tevens 

regiomanager voor de grootste apotheekketen in Nederland. 

Oprichter Dutch Techno Venue 

Dutch Techno Venue Clothing

DTV BLACK LABEL - EXCLUSIVE EVENTS 

Timo
Geboren op 15 januari 1988 te Paramaribo, Suriname. Ik heb 

internationale handelsstrategie gestudeerd in China. Na mijn studie 

verhuisde ik naar Nederland. In het dagelijks leven ben ik marketing 

strateeg voor de grootste bouwbedrijf van Nederland en ondernemer. 

Ondernemen is altijd mijn hobby geweest, omdat ik hierin mijn 

creativiteit kwijt kan. 

Medeoprichter Dutch Techno Venue 

Dutch Techno Venue Clothing

DTV BLACK LABEL - EXCLUSIVE EVENTS 



DE ORGANISATIE
Optimale bedrijfsvoering door gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Marketing & communicatie Team

DTV ambassadeurs

Art work designer 

Videografie 

Fotografie 

x46

Coördinator 

Social media 

Website Beheer & onderhoud  

Online ticketsales   

Online  Offline  

Team operationele zaken & productie

Venue aankleding & inrichting

Lichttechnicus 

Geluidstechnicus  

x6

Coördinator 

Eventmanagement  

Coördinator consumptie

Coördinator Omgeving & 

Veiligheid    

Operationele zaken   Decor & Inrichting  

Team Financiële admin. & Overige Administratieve zaken

Inkoop

Facturatie en betalingen 

Coördinator 

Boekhouding & belastingen   

Financiële zaken    Algemene administratie   

Oprichters 



SOCIAL RETURN 
Duurzame inzetbaarheid van mensen 

Onze visie op de mens

Duurzame inzetbaarheid van mensen 

Eigenaarschap/verantwoordelijkheid  

Respect voor elkaars verschillen 

Professionalisme 

Culturele diversiteit

Gendergelijkheid

Het marketing & communicatie en operationele zaken & productie team 

wordt aangevuld met o.a. werklozen en drop-outs of jongeren die 

vroegtijdig de school hebben verlaten.

We stellen deze groep in de gelegenheid wat geld te verdienen door on-

the-job een vak te leren.

Naast horeca, technische en niet-technische vakken willen we ook 

bijvoorbeeld communicatie en basic life skills trainingen aanbieden aan 

deze groep.

Deze trainingen zijn waardevol voor de DTV-organisatie, maar ook voor de 

ontwikkeling van de betrokken personen. Ze maken zodoende een betere 

kans om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dutch 

Techno Venue levert hierdoor direct een bijdrage aan het verbeteren van 

mens en maatschappij. 



Financiële admin. & 

Overige Administratieve zaken  

Financiële admin. Algemene Admin

Inkoop

Facturatie & 

Betalingen 

Boekhouding

Belastingen 

Decor & Inrichting  

Venue Aankleding & 

Inrichting  

Licht & GeluidConsumptie 

Operationele zaken & Productie 

Omgeving & 

Veiligheid

Operationele zaken.

Event

management 

Social media

Website 

B&O

Offline Marketing & 

Communicatie

DTV ambassadeurs

Online ticketsales 

Marketing & Communicatie 

Family engagement

Online Marketing & 

Communicatie

Art work design

Video- & Fotografie

Oprichters 

Sociaal Maatschappelijk 

verantwoordelijkheid

Clothing Design

Planontwikkeling 

Realisatie 

ORGANISATIESTRUCTUUR 
optimale bedrijfsvoering door gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

DTV Organisatiestructuur

Het DTV team bestaat uit 8 stuurgroepleden. De 
stuurgroep wordt voorgezeten door Romano en Timothy. 
De operationele activiteiten worden uitgevoerd onder 
leiding van een coördinator die op zijn beurt wordt 
ondersteund door team captains.



Julian (Jul)‘t Jong 
20 Jaar 
Ondernemer
Eigenaar JTAV

DTV team captain 
Licht, Geluid, 
Video- & Fotografie 

“Ik breng de visie van de DTV 

familie tot leven met 

waanzinnige lichtshows en 

excellente geluid. En natuurlijk 

leggen we de leuke, vreugdige 

energie vast.”



Eerst even de rauwe feitjes; wie zijn de 
positieve energieën  achter Dutch Techno 
Venue? 
Maak kennis met deel van ons team 

Mijn naam is Gamze Colak, 33 jaar uit Haarlem. Zelf werk ik als 

communicatie adviseur en heb ik mijn opleiding Evenement 

Management afgerond. Ik heb bewust gekozen op een latere 

leeftijd om deze opleiding te doen, omdat ik graag in die branche 

wil werken. Sinds maart 2019 ben ik bezig geweest met het opzetten 

van mijn eigen agency. Tot die tijd heb ik veel gewerkt aan mijn 

naamsbekendheid en heb ik mijn merk Tech My Mind mogen 

creëren. Op deze weg heb ik Romano leren kennen. Na 1 afspraak 

wisten wij van elkaar dat wij precies hetzelfde doen, alleen 

individueel. Zo hebben wij onze krachten gebundeld en fungeren 

wij nu als 1 grote familie in Dutch Techno Venue. Binnen DTV ben ik 

verantwoordelijk voor Marketing & Communicatie. DTV is intussen 

een stukje van mijn leven geworden.



Joan Barneveld 
30 Jaar 
Accountmanager 

DTV team captain 
Decor & 
Venue Inrichting

Fahd Ait el Haj
30 Jaar 
Opticien  

DTV team captain 
DTV Ambassadeurs & 
Promoteam 



Alhoewel de verschillende organisatieonderdelen worden gemanaged door 
zelfsturende teams is structuur voor ons belangrijk om de processen 
beheersbaar en overzichtelijk te houden en niet om de hiërarchie binnen onze 
organisatie weer te geven. Alhoewel Dutch Techno Venue een vennootschap 
onder firma is, is de manier van hoe besluiten tot stand komen vergelijkbaar 
met die van een vereniging. Wij hanteren de ronde tafel principe.  

KERN VAN ONZE ORGANISATIE: DE RONDE TAFEL 
‘Ook bij zelfsturing heb je toch weer een zekere mate 

van structuur nodig’

Kortom, de voordelen van de Ronde Tafel

Oplossingsgericht i.p.v. 
probleemgericht 
werken

Betere onderlinge 
communicatie en 
samenwerking

Écht samenwerken met 
gedeelde 
verantwoordelijkheid

Rust door transparantie 
en gelijkwaardigheid

Gezamenlijke sturing op 
veiligheid, budget, tijd en
Kwaliteit

Gezamenlijke sturing op 
veiligheid, budget, tijd en
Kwaliteit

Maximale kwaliteit en 
meer inzicht en grip op het
totale proces

De Ronde Tafel is een samenwerkingsmethode gebaseerd op vertrouwen. 

Niet vertrouwen ‘op de blauwe ogen’ maar op basis van duidelijke 

afspraken en transparantie. Vanaf ideevorming tot evaluatie van 

evenementen zit iedereen aan Tafel. 

Timo



Overleg Frequentie Deelnemers Onderwerpen 

Event kick-off 1x per kwartaal Oprichters, 

coördinatoren en team 

captains 

eventthema’s, creatieve 

brainstormsessie 

evenement, content, 

sponsors, veiligheid en 

omgeving

Stuurgroep 1.0 1x per maand Oprichters en 

coördinatoren en team 

captains 

Besluitvorming. In dit 

overleg geen nieuwe 

inhoud. Men is goed 

geïnformeerd, heeft 

genoeg feedback uit het 

team en neemt hier de 

beslissingen  

Stuurgroep 2.0 Juli/juni Oprichters en 

onderdeel eigenaren 

operationele zaken en 

productie en marketing 

en communicatie 

Herijken strategie, route 

check 

Financieel overleg 1x per kwartaal Oprichters, boekhouder 

en belastingadviseur 

Boekhouding event, 

Budgetrisico’s en 

maatregelen, 

Formeel overleg 1x per maand 

(indien nodig 

tussentijds)

Alle leden Evalueren interne 

samenwerking, 

bespreken 

verbeterpunten, 

introductie nieuwe 

partners, ambassadeurs, 

vrijwilligers 

Informele 

bijeenkomsten 

Gezellig 

samenzijn/borrel)

1x per maand 

(indien nodig 

tussentijds)

Iedereen is welkom Samenzijn, blijdschap en 

positieve energie

Einde jaar 

vergadering 

1x per jaar Alle leden Evaluatie, financiële staat 

v/d organisatie, plannen 

aankomende jaar

Maatschappelijk 

verantwoord 

ondernemen 

2x per jaar Oprichters en 

onderdeel eigenaren 

operationele zaken en 

productie en marketing 

en communicatie +

Evt. 

Vertegenwoordigers  

maatschappelijke 

organisaties/NGO’s

Planontwikkeling, 

realisatie, evaluatie 

(social impact), nieuwe 

initiatieven, 

samenwerking 

DE KRACHT VAN INTERNE COMMUNICATIE
Vergaderschema

DTV Vergaderschema 



IN DE SPOTLIGHT
DJ Inez Akker 

Inez Akker in actie tijdens DTV-

Melodic Miracles promofeest 

@Radio Haarlem 105 

Ik ben hartstikke blij dat ik mijn eerste DTV 
ervaring mag delen met jullie. Hoe is het 
allemaal begonnen?
DTV kwam mij tegen op Instagram. Romano 
zag een bericht met een link naar een set die 
ik had gemaakt en hij luisterde ernaar. Hij 
hield van mijn stijl en nam contact met me 
op om me over het eerste feestje, Melodic
Meracles, te vertellen. Daarna kreeg ik de 
vraag of ik in de line-up wil staan.
Het was een grote schok voor mij, want op 
dat moment speelde ik letterlijk twee 
maanden thuis met een kleine controller.
Maar toch, een grote kans. Dus goed dat ik 
ja antwoorde.
De voorbereiding naar de optreden was 
behoorlijk uitputtend! Ik moest een set van 
twee uur voorbereiden (plus een set van één 
uur voor het promofeest) en, rekening 
houdend met het feit dat het mijn eerste 
optreden ooit was en dat ik nog maar zo kort 
speelde, heb ik best veel tijd doorgebracht 
tracks te selecteren en te repeteren.
Tegelijkertijd kreeg ik geweldige 
ondersteuning van het DTV-team. Ze hielpen 
me altijd een handje, ze steunden me heel 
goed, omdat ze wisten dat het mijn eerste 
keer was.
Ze hebben echt goed voor me gezorgd, het 
voelde net broers en zussen.
Kortom, ze hebben voor alles gezorgd.
Ze waren echt professioneel in het nadenken 
over elke detail en tegelijkertijd hadden ze 
een super warme en gastvrije sfeer 
gecreëerd. Dat is de kracht van de DTV 
familie.  
En daarom was Melodic Meracles zo'n goed 
feest! Iedereen was blij, zelfs na het feest.
De feedback van de bezoekers en het DTV 
team na die nacht was geweldig.

Ik zal DTV altijd dankbaar zijn voor het 
ontdekken van DJ Inez Akker en het feit dat 
ze mij zo'n geweldige kans hebben gegeven 
om mijn carrière te beginnen.

Ze hielden van de muziek en het maakte 
ze niet uit of ik ervaring had of niet, ze 
vertrouwden me gewoon vanaf het 
begin. En dat is iets heel moois dat ik 
nooit zal vergeten.

Ze moedigden me aan om te blijven 
werken. En dat doe ik ook. Sinds mijn 
eerste optreden heb ik meerdere 
optredens.

Vandaag de  dag? Ik probeer in de 
harde techno scene te komen, maar ik 
neem ook een aantal melodieuze / 
diepe techno optredens.
Ik ben ook begonnen met produceren 
van mijn eigen muziek.
Ik heb de komende maanden een 
aantal radio's en optredens in 
Amsterdam en Den Haag en werk samen 
met kleine label van mijn vrienden.

The Sky is the Limit, all it takes is courage 
and a little support.



.

Het Italiaanse DJ duo Moonwalk 

tijdens Techno Ball 2019

Tijdens DTV evenementen geven wij jonge (onervaren) artiesten de 
kans om hun DJ-kunsten te tonen. Door deze DJ’s in de line-up mee 
te nemen en te plaatsen tussen de professionals creëren wij 
kennisuitwisselings- en netwerkmoment. 



Beheersing van veiligheidsrisico’s voor 
onze techno-familie (leden en bezoekers) 
heeft continu onze aandacht. Dutch 
Techno Venue sluit op het gebied van 
veiligheid geen compromissen. Om
te komen tot maximale veiligheid sturen 
onze leden en partners op planning en 
realisatie conform de gemeentelijke 
regelgeving, de regels en procedures van 
de justitiële diensten en
de veiligheidseisen en -voorzieningen van 
de evenementenlocatie. Waar nodig 
nemen wij extra maatregelen om de 
veiligheid “110%” te garanderen. 
Veiligheid en omgeving is een vast 
agendapunt.
Deze stemmen we tijdens de event kick-
off met alle
partijen (EHBO, Beveiliging, locatie 
eigenaar) af. Tijdens de eventplanning 
fase stellen we
het V&G-plan op, zodat veiligheid door 
alle fasen heen
geborgd is.

GEEN VEILIGHEID, GEEN EVENEMENTEN
‘Veiligheid is van ons allemaal’ 

We werken samen met professionele en 
gecertificeerde beveiligers en EHBO’s en 
we letten op elkaar. We zorgen voor 
elkaar tijdens onze evenementen. We 
houden elkaar scherp in het naleven van 
onze afspraken en regels. We grijpen in 
door elkaar aan te spreken op ons 
veiligheidsgedrag. Dat doen we met 
respect.’

Promo insta na elk evenement:
#IEDEREENWEERVEILIGTHUIS

Veiligheid & gezondheid campagnes 2020

Het belang van een matige en verantwoord 
alcohol en (legale) drugs gebruik - Wij zien het 
als onze verantwoordelijkheid onze techno-
familie te informeren over verantwoord 
alcohol en (legale) drugs gebruik en de 
noodzaak van gematigde consumptie. 

Beheersmaatregelen: 
• Evenementen banners 

bewustwordingsquotes. 
• Quotes elke 1x 2 uur  te tonen op de LED 

schermen achter het podium. 
• Aan het einde van elke evenement de 

bezoekers vanuit het podium attenderen 
op veiligheid. 

• Bij de uitgang worden de bezoekers ook 
geattendeerd door de beveiliging. 

Watergebruik - Water is essentieel om je 
gezond, fit en lekker te voelen tijdens het 
feesten. Bij het feesten gaat heel veel 
lichaamsvocht verloren, dus stimuleren wij 
optimaal watergebruik tijdens onze 
evenementen. Water zorgt voor optimale 
werking van de organen, geeft energie en 
voorkomt dat je lichaam uitdroogt.

Beheersmaatregelen: 
• Onze barpersoneel vraagt de bezoekers 

dan graag als hij/zij een flesje water erbij wil. 
• De prijzen van water worden dan bewust 

laag gehouden.

Voorkomen van gehoorschade - We zorgen 
altijd voor optimaal en kwalitatief geluid dat 
voldoet aan de geluidsnormen. Het geluid bij 
dansevenementen is er in de meeste gevallen 
hard en constant. Dit kan voor gehoor 
problemen zorgen. 

Beheersmaatregelen: 
• Verstekken van Gratis  “oranje” oordopjes 

aan behoeftige bezoekers.
• Constant meten van geluid.  

De beveiliging zorgt voor strenge 
controle van smokkelwaar (alcohol en 
drugs) bij de ingang. 



Behandeling van klachten

Wij willen de status van een goede buur 
behouden en verbeteren. Dit doen wij via 
de evenementenlocatie eigenaar 
informatie op te vragen van de 
omgeving. Zijn er omgevingskwesties 
waarmee wij rekening moeten houden? Is 
er sprake van parkeeroverlast rondom de 
locatie? Zijn er gevallen van 
geluidsoverlast? Zijn er klagende buren? 
Zijn alle vergunningen in orde en welke 
vergunningen moeten nog aangevraagd 
worden? Het is belangrijk voor ons deze 
vragen beantwoord te hebben, voordat 
wij in zee gaan met een locatie eigenaar. 
Mochten er omgevingsissues zijn gaan wij 
met de betrokkenpartijen in gesprek en 
zoeken wij samen naar gepaste 
beheersmaatregelen waarin alle 
betrokken zich terug kunnen vinden.

OMGEVINGSMANAGEMENT 

DUTCH TECHNO VENUE een goede buur 

Wij willen graag een duurzame relatie met 
de omgevingspartijen en gemeentes. 

Het bovenstaande is onderdeel van onze 
visie op sociaalmaatschappelijk 
ondernemen. Toch kunnen er klachten 
ontstaan. Meldingen en klachten worden 
direct in behandeling genomen en er 
worden adequate maatregelen getroffen 
om de oorzaak van de overlast weg te 
nemen. Onze team captain Veiligheid en 
omgeving is verantwoordelijk voor alle 
veiligheid en omgeving gerelateerde 
zaken.



STRAKKE  V&G- en Omgevings-

management

Altijd gegarandeerd

SVEN STEKKEL 

35 Jaar

Projectmanager 

DTV TEAM CAPTAIN  

VEILIGHEID/GEZONDHEID & 
OMGEVINGSMANAGEMENT

DUTCH TECHNO  VENUE werkt met 
vaste partners voor beveiliging en 
EHBO diensten en schakelen graag 
met beveiliging en EHBO van de 
locaties.

Sven Stekkel is team captain V&G 
en Omgevingsmanagement. Hij 
verzorgt de totale organisatie en 
coördinatie van dit onderdeel en is 
voor en tijdens de evenementen in 
nou contact met de partners. Sven 
is onze eerste aanspreekpunt voor 
alle V&G en omgeving gerelateerde 
zaken.

Onze Partners 

EHBO

Mark Smitz, Algemeen directeur

MedEvent

M: +31 (0)6 45 75 60 03

T: +31 (0)70 326 01 03

E: mark@medevent.nl

www.medevent.nl

Martinus Nijhoffweg 54

2548 EP DEN HAAG

Bezoekadres: Westlandseweg 16, 
Unit A

BEVEILIGING

Marjolein Meijns, Manager

Shadow Security BV

Sluispolderweg 15 A-G

1505 HJ  Zaandam

T: 075-6151729

E: info@shadow-security.nl

T. Planning 06-24 24 2007

www.shadow-security.nl 



Strategische doelen 2020
2020: Uitbouwen DTV familie en merkbekendheid  

We hebben onszelf ambitieuze groei 

doelen gesteld in 2020, zodat we 

bestaansrecht in techno scene kunnen 

consolideren.

We streven naar:

Uitbouwen DTV familie 

Het sneller laten groeien van onze DTV 

familie on- en offline. We streven naar 

100% groei van onze social media 

volgers. Onze target voor 2020 is 8000 

Instagram volgers. 

We willen actiever en interactiever 

zijn op onze socials. Dit jaar 

hebben wij een social media 

beheerder aangetrokken die zich 

dagelijks bezighoudt met het 

delen van techno scene 

gerelateerde content en het 

promoten van onze evenementen.  

Een toename van 10 ambassadeurs 

en promoteamleden per jaar, 

verspreid over de gebieden die wij in 

het vizier hebben (zie blz. 2 locaties in 

het vizier). Binnen DTV zijn alle leden 

verantwoordelijk voor het werven van 

ambassadeurs en promotors. 

Mond-tot-mond werven van 

ambassadeurs en promotors is de 

belangrijkste wervingsmiddel die wij 

inzetten, maar wij zijn ook van plan 

een pagina toe te voegen aan onze 

website waar ambassadeurs en 

promotors zich kunnen aanmelden. 

Deze maatregel zetten wij in om ons 

bereik te vergroten. Deze pagina 

moet in Q2/20 gerealiseerd zijn.

2020:  900 bezoekers bij onze grote 

venue evenementen.

Dit jaar hebben we drie grote venue

evenementen op de agenda staan. 

Hoe gaan we deze target realiseren.

Mond-tot mond reclame. 

Verstevigen samenwerking met 

Eppic en IM IN. 

Uitbouwen Instagram en 

facebook volgers

Organiseren van kleine venue

evenementen. Dit jaar hebben 

we drie kleine venue

evenementen staan. 

Inzetten van influencers. Met 

behulp van infleuncers kun je 

een buzz opbouwen rond je 

evenement, wat op zijn beurt 

meer betrokkenheid kan 

genereren.

https://beappic.com/nl/?lang=nl
https://www.appimin.com/


Mogelijkheid voor jonge  fashion 

designers in opleiding 

DUTCH TECHNO VENUE 

CLOTHING

SZ.1



DUTCH TECHNO VENUE CLOTING is een 
Nederlandse kledinglabel opgericht in 
Oktober 2019 door Timo Darnoud als 
business onderdeel van DUTCH TECHNO 
VENUE V.O.F.. We bieden strakke basic 
Tops en Bottoms en accessoires van de 
hoogste kwaliteit, voor een vriendelijke 
prijs. Ons doel is om je te helpen met je 

daily outfit. Onze kledingslabel kan je 
onder de noemer  streetwear plaatsen. 
Een strakke fashionable sporty look dus.

We maken liever één uitzonderlijk shirt 
dan drie middelmatige - ons doel is om 
de essentie te perfectioneren. Draag je 
DUTCH TECHNO VENUE CLOTHING 
vertegenwoordig je de familie voor 
samenzijn, blijdschap en positieve 
energie en RESPECT VOOR ELKAAR.

Hoge kwaliteit, lage prijs. Onze kleding 
verkopen we uitsluitend op onze eigen 
evenementen en binnenkort op 
merch.dutchtechvenue.nl. We kijken naar 
mogelijkheden om de kledinglabel in de 
winkels te krijgen. Omdat we prijs afspraken 
hebben gemaakt met een lokale startende 
producent, besparen we op transport en 
hebben we grip op de kwaliteit. Op deze 
manier kunnen we kleding van hoge 
kwaliteit aanbieden tegen een scherpe 
prijs. 
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Dutch Techno Venue
Han Hoekstrahof 224

1628WX Hoorn

mail@dutchtechnovenue.nl


