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Meubilair en diverse aankleding

stoelen en barkrukken EURO tafels EURO

klapstoelen biersets

evenementenbank 220x25 cm 3,50

samsonite klapstoel blauw 1,15 evenemententafel  220x50 cm          4,50

koppelstuk samsonitestoel 0,25

luxe klapstoel gestoff.zit kleur zwart 2,25 klaptafels

klapstoel hout blank 2,50 klaptafel     60x90 cm 2,50

klaptafel   200x60 cm 5,00

terrasstoelen klaptafel   200x70 cm 5,00

terrasstoel   model pub  wit 1,50 klaptafel   200x80 cm 6,00

terrasstoel   model bistro wit 1,50 dinertafel 140x70 cm 5,00

terrasstoel   model bistro groen 1,50 handy L200xH100xB80 cm 12,50

terrasstoel   model bistro zwart 1,50 klaptafel 60x60 cm blank 3,50

terrasstoel   model bistro bordeaux 1,50

dinertafels rond

gestoffeerde stoelen dinertafel    rond  120 cm 6,00

stoel stack-chair blauw gestof. 2,75 dinertafel    rond  150 cm 8,00

stoel stack-chair zwart gestof. 2,75 dinertafel    rond  180 cm 10,00

moderne trendystoel Terrastafels

trendystoel kunstof wit zonder arm. 2,75 tafel rotan werzalit blad rond 80 6,00

trendystoel kunstof zwart zond.arm 2,75 terrastafel rond 86 cm bordeaux 3,50

trendystoel limoengroen zond.arm 2,75 terrastafel rond 86 cm zwart 3,50

trendystoel kunstof rood zond.arm 2,75 terrastafel rond 86 cm wit mpg 3,50

cafestoel weener kleur wit 3,75 terrastafel rond 86 cm groen 3,50

rotanstoelen luxe terrastafels

stoel rotanlook aluminium 2,75 luxe terrastafel vierkant wit 

kussen beige rotanlook alum. 1,00 h 75 cm blad 80x80 cm vierkant 19,50

stoel rotan diner 3,50 cafetafel wit  60x90 cm 8,00

kussen stoel rotan diner 1,00 terrastafel  parijs  rond  60 cm

alu / rotan  3 teens 6,00

barkrukken hout terrastafel rvs blad rond 80 cm

barkruk hout bruin 2,75 met 4 teens aluminium voet 6,00

barkruk hout wit 2,75

barkruk hout zwart 2,75 kindersets

kleuterset kunstof wit

luxe barkrukken 4 x stoeltje 1 x tafeltje 9,50

barkruk hout model thonet kl. Wit 3,75

luxe barkruk chroom zwarte zit. 3,75

luxe barkruk chroom witte zitting 3,75
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EURO

sta-tafels statafelrokken i.c.m. statafels

statafel wit rond  85 cm 8,00 statafel rok  bordeaux met strik 8,00

statafel zwart rond  85 cm 8,00 statafel rok  ecru met strik 8,00

statafel bordeaux rond 85 cm 8,00 statafel rok  blauw   met strik 8,00

statafel wit rond  100 cm 8,00 statafel rok  d.groen met strik 8,00

barton polyester rond 120 cm 20,00 statafel rok  zwart met strik 8,00

statafel rok paars met strik 8,00

luxe statafels 

barton hout rond 100 cm 22,50 stretchhoezen

statafel chroom met trompetvoet 15,00 statafel hoes stretch  zwart 8,00

statafel rvs blad rond 60 cm 12,50 statafel hoes stretch  creme 8,00

pokertafel  wit   blad 75 cm rond 17,50 statafel hoes stretch  antrasiet 8,00

luxe statafel vierkant wit statafel hoes stretch  licht grijs 8,00

h 110 cm blad 80x80 cm vierkant 22,50 statafel hoes stretch  blauw 8,00

blokstatafel blank  blad 80x80 cm 22,50 statafel hoes stretch  groen 8,00

blokstatafel gray-with wash 22,50 statafel hoes stretch  wit 8,00

blad  80x80 cm h. 110 cm statafel hoes stretch  paars 8,00

blokstatafel bruinwash   80x80 cm 22,50 statafel hoes stretch  pink  rose 8,00

blokstatafel white wash blad 80x80 cm statafel hoes stretch  geel 8,00

onderstel blank  h. 110 cm 22,50 statafel hoes stretch  orange 8,00

statafel hoes stretch  rood 8,00

bruin-café statafel hoes stretch  appelgroen 8,00

donkerbruine caféstoel weener 3,50

donkerbruine caféstoel weener vintage        3,50 losse statafel hoezen-rokken 10,00

donkerbruine caféstoel weener stapelb.       3,50

donkerbruine caféstoel parijs 3,50 topkleedjes div kleuren per stuk 2,50

zitkussen beige caféstoel 1,50

café-tafel    110x70 cm d.bruin 10,00 stretchhoezen terrastafels

pokerbartafel d. bruin blad  75 cm 17,50 terrastafel hoes stretch wit 8,00

barton hout rond 100 cm 22,50 terrastafel hoes stretch zwart 8,00

barkruk bruin 2,75

barkruk d.bruin thonet 3,75 tafellinnen/-aankleding EURO

tafellinnen / -aankleding

stoelhoezen tafellinnen : kleur zachtgeel

stoelhoes wit stackchair 4,50 140 x 140  cm 6,00

buffetrokken 180 x 180  cm 7,00

buffetrok bordeaux  3.50 cm 15,00 tafellinnen : kleur wit franse lelie

buffetrok ecru         3.50 cm 15,00 140 x 140  cm 6,00

buffetrok blauw       3.50 cm   15,00 180 x 180  cm 7,00

buffetrok zwart    4.10 cm 15,00 225 x 225  cm 8,00

buffetrok wit   4.10 cm 15,00 tafellinnen : kleur ecru

buffetrok marine blauw 4.10 cm 15,00 140 x 140  cm 6,00

buffetrok paars   5,80 cm 15,00 160 x 160  cm 7,00
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party-verlichting EURO partykramen EURO

lantaarn wit 4 bollen h. 225 cm 15,00 partykraam 200 x 70 cm

lantaarn zwart 4 bollen h. 225 cm 15,00 kleuren: rood / wit 17,50

lantaarn  m.groen 4 bol h. 225 cm 15,00 blauw/wit 17,50

lantaarn bordeaux 4 bol h. 225 cm 15,00 geel/wit 17,50

kabelhaspel 10 meter 2,50 groen/ wit 17,50

Afscheidingen

kamerscherm 3d. 2mtr.H. zwart 12,50
parasols afzetpaal chroom hoogte 90 cm 6,00

afzetkoord bordeaux  L. 120 cm 4,00

parasols rond 200 cm div. kleuren 3,50 afzetkoord rood  L. 150 cm 4,00

parasolvoet wit kunstof 1,00 afzetkoord zwart L. 150 cm 4,00

partyparasol bordeaux

incl. voet 370 x 250 cm 35,00 kapstokken

partyparasol geel-wit-grijs streep

incl. voet 370 x 250 cm 35,00 kapstok 20 haken zwart 8,00

partyparasol zwart 350 cm rond tussenrek 34 haken zwart 8,00

incl. voet 35,00 kapstok 20 haken wit 8,00

tussenrek 34 haken wit 8,00

Podia / tapijttegels kapstok 20 hakenzwart/hamersl. 8,00

garderoberek (50 jassen) 15.00

podiumelement  100x200      cm kleerhangers hout 0.25

verstelbare hoogte  40/60/80  cm 15,00

podiumtrapje     100x50x20   cm 5,00 diverse aankleding

podiumtrapje 1  trede 8,00 staande asbak vlamdovend 7,50

2  treden 9,00 rookzuil rvs 10,00

3  treden 10,00 rode loper 11 meter 50,00

vlaggemasten 7 mtr. Aluminium 35,00

podiumrok kleuren : folderkast h. 195 x d. 35 x br 90cm

bordeaux   en  zwart kleur beige 50,00

40-60-80 cm   lengte  4.10 cm 15,00

heugafelttegel  antrasiet/zwart presentatiewagens

afmeting   100  x  200   cm 6,00

haringkar hout de luxe met 

lesenaars luifel l.225xb120xh230 cm 75,00

lesenaar  kleur  bruin 15,00 haringkar met luifel  

lesenaar  kleur  wit luxe 25,00 l.200xb130xh200 cm 50,00

lesenaar  kleur  kersen luxe 25,00 ijsco wagen 75,00

lesenaarslampje 5,00 broodpresentatiekar bruin 50,00
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serviesgoederen porselein mosa bestek

EURO EURO

kop en schotel 0,30 tafelmes 0,25

theekop en schotel 0,30 tafelvork 0,25

gebaksbord 16 cm 0,30 tafellepel 0,25

dessertbord 21 cm 0,30 dessertmes puntfilet 0,25

dinerbord  24 cm 0,30 dessertvork puntfilet 0,25

diepe bord 22 cm    0,30 dessertlepel puntfilet 0,25

onderbord rond 30cm 0,40 dinermes puntfilet 0,25

soepkop en schotel 0,40 dinervork puntfilet 0,25

melkkannetje 0,50 dinerlepel puntfilet 0,25

suikerpotje 0,50 koffie/theelepeltje 0,10

boterpotje 7,5 cm 0,25 koffielepel groot 0.25

eierdopje 0,25 gebaksvorkje 0.25

roomstel porcelein 3,00 viscouvert  (mes-vork) 0,50

div. schalen : zie rubiek schalen fruitmesje 0.25

belegvorkje 0.25

botermesje 0.25

glas sorbetlepel 0.25

groentelepel 0,30

theekop en schotel 0,30 aardappellepel 0,30

bord rond 15 cm 0,30 juslepel 0,30

karaf 1 liter 1,00 soepserveerlepel 0,50

taartschep 0,50

sauslepel 0,50

r.v.s. saladebestek 1,25

hamburgerschep 0,50

soepterrine 2,50 broodmes 0,50

soepkop 0,25 schuimspaan 1,00

juskom met oor 0,50 pollepel diverse maten 0,50

juskom rond 13 cm 0,50 krokettang 0,50

suikerpotje 0,50 ijsbollepel 0,50

melkkannetje 0,50

roomstel 1,50 amuselepel 0,30

peper en zoutstel incl. houder 1,00

melkkan / waterkan 1 liter 1.00 Tafelaankleding:

koffieschenkkan 2 liter r.v.s 2.50 asbak r.v.s 0.25

theeschenkkan 1,5 liter r.v.s 2.50 asbak glas 0.25

isoleerkan 1,9 liter 2,50 asbak rond 8 cm wit 0.25

groentebakje 20 cm 1,00 asbak rond 10 cm wit/zwart 0.25

div. schalen : zie rubriek schalen asbak rond 15 cm wit 0.25

bloemenvaasje  wit porcelein 0,75

aardewerk en bestek wordt vaatwasschoon kaarsenkandelaar enkel 40 cm h. 3,50

retour verwacht. kaarsenkandelaar 3 armig verz. 4,00

bordje gereserveerd 0,50
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glaswerk. EURO

bierglas 22 cl 0,20 luxe wijnglas bouquet 29 cl  0,35

bierflute 19 cl 0,20 luxe wijnglas bouquet 35 cl 0,40

colaglas 22 cl 0,20

longdrinkglas 22 cl spatje 0,20

longdrinkglas 28 cl 0,25

wijnglas  12 cl 0,25

wijnglas  18 cl 0,25

wijnglas  24 cl 0,30

wijnglas  29 cl 0,35

sherryglas 11 cl 0,25

borrelglas   5 cl 0,25

pikeurglas 3 cl 0,25

likeurglas  3,4 cl 0,25

likeurglas 11 cl 0,25

cognacglas 25 cl 0,25

whiskeyglas 25 cl 0,25

cocktailcoupe 20 cl 0,25

luxe cocktailglas 15 cl 0,25

irish coffeeglas  24 cl 0,25

champagneflute  18 cl 0,50

champagneflute  17 cl de luxe 0,50

champagnecoupe 20 cl 0.30

dessertcoupe  35 cl 0,35

dessertijs flute 220 cc 0,35

bowlbokaal met lepel 1,50

sapkan 1 - 1,5 liter 1.00

glaswerk wordt vaatwasschoon terugverwacht 

Bij niet schoon (vaatwasschoon) retour geleverd glaswerk wordt er een meerprijs berekend
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schalen EURO porselein EURO

groenteschaal rond 21 cm 0,50

glas aardappelschaal rond 21 cm 0,50

belegschaal 26x16 cm 0,75

arcoroc rond  6 cm 0.15 sauskom zwart 1,00

arcoroc rond  7,5   cm 0.20

arcoroc rond  10,5  cm 0.20 r.v.s.
arcoroc rond  12     cm 0.20

arcoroc rond  14     cm 0.25 schaal rond 38 cm 1,75

arcoroc rond  17     cm 0.25 schaal rond 56 cm 2,50

arcoroc rond  20     cm 0.30 schaal rond 75 cm 3,50

arcoroc rond  23     cm 0.40 ovaal 40x26 cm 1,25

arcoroc rond 26 cm 0.50 ovaal 45x29 cm 1,50

compoteschaal 11x11 cm 0,20 ovaal 46x30 cm 1,50

luminar gebakssch. 32 cm 1,50 ovaal 65x46 cm 2,00

luminar fruitschaal rond 34 cm 1,50 recht met sierrand   38x22 cm 1,25

luminar fruitschaal op voet 21 cm 1,50 recht met sierrand   42x30 cm 1,50

luminar serveerschaal 40x26 cm 1,50 recht met sierrand   47x31 cm 1,75

pindaschaaltje rond 12 cm 0,25 recht met sierrand   50x36 cm 2,00

spiegel rond 60 cm 1,50 recht met oor 35x24 cm 1,50

spiegel 40 x 66 cm 1,50 recht met oor 52x36 cm 2,00

pyrex schaal 2,7 liter 1,00 belegschaal 25x15 cm 0,50

visschaal 60x28 cm 2,00

gebaksschaal r.v.s. rond 30 cm 2,00

champagnebowl rvs rond 34 cm 4,50

wij breiden ons verhuurprogramma steeds uit en het is daarom raadzaam 

even telefonisch contact met ons op te nemen indien artikelen niet op

de prijslijst vermeld staan.
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koffiezetapparatuur EURO koelapparatuur EURO

koffiezetapparaat 2 x 12 kops. 17,50 koelkast tafelmodel kleur wit met

(incl koffiefilters en koffiemaatschep) glasdeur 115 liter 30,00

koffiezetapp.perculator   40 kops 12,50 koelkast b.76xh.150xd.72 cm 50,00

koffiezetapp.perculator 110 kops 20,00 koelkast b.60xh.198x d.60 cm

koffiecontainer  2,4 liter 6.00 met glasdeur 50,00

koffiecontainer  5 liter 7.50

koffiecontainer  8 liter 10.00 verwarmingsapparatuur

koffiecontainer  10 liter 12.50

koffiecontainer  10 liter elec. 12.50 terrasverwarming

koffiecontainer  12 ltr. elec. 13.00 model paddestoel excl gas 35,00

koffiecontainer  16 liter 14.00 terrasverwarming op statief

koffiecontainer 20 ltr. elec. 15.00 hamerslag   electrisch  220v. 35,00

voorraad waterkoker 10 liter 17.50 terrasverwarmer hoogte 2 mtr.

op voet  1000-2000 w.  220 v 22,50

elect. Kachel klein 1500-3000 w.

220V 15,00

warmhoudapparatuur bakapparatuur

chavingdish ovaal r.v.s. 5 liter 10,00 friteuse  10 liter r.v.s. 20,00

chavingdish recht r.v.s. 16,00 grill 54 x 30 cm 16,00

chavingdish rond 10,00 magnetron/grill   1000w. 34 liter 15,00

chavingdish 2 potten 12,50 partypan rond 55 cm electrisch 20,00

foodwarmer r.v.s. 11 liter 15,00 poffertjesplaat 2x220 v. 100 poff. 40,00

soepketel 11 liter 220 v. 12,50 heteluchtoven 220 v. 2600 watt. 40,00

hot pot 2 x 3,5 liter 15,00 heteluchtoven 220 v. 3000 watt 45,00

foodwarmer 3 pots  495 w. 15 ltr. 16,00 bakplaat  60x45 cm electrisch 30,00

bain-marie 3 x 5 liter 16,00

bain-mariewagen 3000 watt gluhweincontainers

h.90x60x110 cm 220 volt 50,00 gluhweincontainer   10 liter 12,50

rechaud 33x18 cm 2 wax. 1,50 gluhweincontainer    15 liter 15,00

rechaud 45z18 cm 3 wax. 1,75 gluhweincontainer     20 liter 17,50

warmhoudkast 35x46x28 cm 15,00

warmhoudkast 42h.82x33 cm diverse apparatuur

220 volt   1000 watt 25,00 snijmachine elec. 20,00

bordenwarmkast r.v.s. 18/8 elec. Kookplaat  1 pits 7,50

capaciteit 50 borden rond 32cm 25.00 elec. Kookplaat 2 pits 10,00

warmhoudplaatje 1 pit 7,50 gastronorm bak  1/1 2,50

warmhoudplaatje 2 pits  2 x 90 w. 10,00 gastronorm bak  1/2 2,00

brandpasta 1,75 gastronorm bak  1/3 1,75
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biertapinstallaties. EURO

mobiele tapinstallatie r.v.s. compleet met 200 cm

(bierkoeling,spoelbak ,waterkraan, afvoerslang) 75,00

party-bar compleet met 160 cm

(bierkoeling,spoelbak,waterkraan aan-afvoerslang 75,00

tafeltap met 1 lekblad 30,00

tafeltap compleet (incl. lekbladen, spoelbak en borstel) 35,00

snelkoeler 50,00

bijzetbuffet rvs  200x78 cm 20,00

voorzetbuffet donkerbruin hout de luxe 35,00

voorzetbuffet wit hout de luxe 35,00

lekblad  60x50 cm 2,00

lekblad  50x25 cm 1,00

bierborstel recht 1,00

biertrechter 1,00

bierhouders 2,00

koolzuur per leeg vertapt fust 3,00

Luxe bar BRUIN CAFÉ

Afmetingen lengte x breedte x hoogte

Voorbar 205      x     68      x   109     cm 225,00

Achterwand 205      x     50      x   255     cm 175,00

Uitvoering Bruin 

Kenmerken Achterwand voorzien van spiegels  verlichting en onderkast

luxe bar  wit   ledverlichting

mobiele bar   1.60  of  2.00 mtr compleet 75,00

voorzetbuffet kleur wit  1.60 of  2.00 mtr 35,00

achterwand   onderkast kleur wit  2,00 mtr

bovenkast kleur wit bloksysteem 140x140 cm met ledverlichting. 150.00

decoratiekast 8 vaks kleur wit  h.155cm x  br. 80 cm 30.00

Bier  30 en 50 liter wordt ook door ons geleverd.

prijs op aanvraag.

Euro

dien-serveerbladen:

zwart rond  36 cm anti slip 0.75

bruin rond 36 cm 0,75

bruin 32 x 45 cm 0,75

bruin 60 x 40 cm 1,50

wit  rond 33 cm 0,50

wit  29 x 25 cm 0,50

wit  30 x 45 cm 1,25

beige  46 x 35 cm 1,25
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diverse artikelen EURO diverse keukenbenodigdheden

wijnkoeler 1,00 bordenstapelaar 48 borden 35,00

wijnkoeler r.v.s. 1,50 bordenstapelaar 84 bord h.183cm 40,00

champagnekoeler 1,50 snijplank 64 x 60 cm 1,50

ijsblokjesemmer wit 1,50 hakblok 40 x 30 cm 2,00

stokbroodmand rotan h. 50 cm 1,75 vergiet rond 37 cm aluminium 2,00

rotanmand 50x30 cm 1,00 brood/vlees/kaasplank 0,75

broodschaal 32 x 24 cm 1,50 decorplank boomschors 60x22cm 1,50

broodmand wit 30 x 21 cm 1,00 diverse braadpannen 10,00

broodmand riet 43 x 30 cm 1,50 diverse kookpannen 10,00

broodmand riet 32 x 25 cm 1,00 diverse kookpannen 15,00

broodmand bruin 0,50 hamklem r.v.s. 15,00

brood/kaas/vlees plank hout 0,50 serveerwagen (kunstof) 20,00

presentatiemand 50 x 40 cm 1,50 coolbox  35 liter 8,00

afvalbak kunstof 2,50 frietuitlekbak met toebehoren 3,50

kurketrekker 0,75

stokbroodsnijder 10,00

asbaklediger 1,75

barbeques gas EURO Leverings-en betalingsvoorwaarden

barbecue 64 x 62 cm 35,00

reuze koekepan rond 1 mtr. Op al onze transacties zijn van toepas-

met onderstel 55,00 sing onze algemene voorwaarden

barbecue electrisch  (tafel) 7,00 zoals deze zijn gedeponeerd bij de

propaan gas per kg. 5,00 kamer van koophandel te Tiel.

o.v.b. van gasprijzen

Transportkosten Prijzen zijn exclusief transportkosten

Voor bezorgen en ophalen berekenen wij transportkosten

De huurmaterialen worden begaande grond afgeleverd

BTW Alle prijzen zijn exclusief 19 % b.t.w. 21 % b.t.w.

Manco s Bij breuk , schade en of diefstal word de vervangingswaarde in rekening

gebracht

Schoonmaakkosten De huurder dient de gehuurde materialen schoon en gestapeld in dezelfde

staat als bij ontvangst van de levering te retouneren

Indien de huurmaterialen door ons moeten worden gereinigd, zullen wij

schoonmaakkosten in rekening brengen

Prijswijzigingen Alle prijzen in deze catalogus zijn prijswijzigingen voorbehouden
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