
 

 

Huurmaterialen 
 
Als extra service regelen wij uw benodigde huurattributen en feestartikelen om uw feest 
of gelegenheid compleet te maken.  

 
 

Meubilair 
Statafel met bordeauxrood kleedje                                           €.20,00           
Statafel met bordeauxrode-, champagne-, of blauwe rok            €.25,50 
Luxe Terrastafel                                                                      €.  7,50 
Diner tafel rond      150 cm  ( 6 á 7 personen)                          €.10,00   
                             180 cm  ( 8 á 10 personen)                         €.13,50 
Tafel rechthoekig    120 cm x 80 cm                                         €.  5,50 
                              183 cm x 76 cm                                         €.  7,50 
Party set  ( 2 banken á 2 m + 1 tafel 2m x 0,50m )                   €.17,00 
Klapstoel (samsonite)                                                              €.  1,25   
Luxe Stoel rode of blauwe zitting                                              €   4,25           
Gouden stoel rode- of gele zitting                                             €.  5,50 
Katheder                                                                                €.25,00 
Katheder met geluid                                                                €.95,00 
Garderobe rek 50 pers.                                                            €.19,50 
Jas hangertjes                                                                        €.  0,35 
 
 

Linnen 
Tafellaken      100x100 cm   wit                                               €.  5,00 
                     160x160 cm   wit                                               €.  7,00 
                     200x200 cm   wit                                               €.  8,70 
                     240x240 cm   wit                                               €.12,50 
                     260x140 cm   wit                                               €.  7,50 
Servet                                wit                                               €.  1,25 
Tafellaken    270x150 cm  champagne                                      €.  7,00 
                  140x140 cm   champagne                                     €.  7,00 
Servet                              champagne                                     €.  1,25 
 
 

Porselein 
Koffiekopje met schotel en lepeltje                                          €.  0,50 
Soepkop + schotel                                                                  €.  0,35 
Roomkan en suikerpotje                                                          €.  2,60 
Roomkan en suikerpotje                                                          €.  1,25                  
Gebaksbordje                                                                         €.  0,25 
 
 

Tafelbenodigdheden 
Kandelaar 1-armig                                                                  €.  2,50 
               3-armig                                                                  €.  3,50 
               5-armig                                                                  €.  5,00  
Bloemstukjes                                                                          €.  6,00           
Peper- en zout stel                                                                  €.  1,00 
 
 

Feestartikelen 
Koelkast groot 360 lit.                                                             €.55,00 



 

 

Parijse Lantaarn 3-bollen                                                         €.29,50 
Lichtsnoer (priksnoer) per meter                                              €.  1,50 
Parasol op voet                                                                       €.  7,50 
Koffie Perculator (80 kops)                                                      €.20,00 
Haspel                                                                                    €.  8,90           
Haringkar                                                                               €.75,00 
Suikerspinmachine                                                                  €.69,00 
Popcornmachine                                                                      €.73,50 
Heteluchtoven 2650 watt                                                         €.55,00 
Hamklem (voor Beenham)                                                       €.15,00 
Ficus 1.80m                                                                            €.23,00 
Laurier 1.80m                                                                         €.23,00 
 
 

Bar artikelen 
Tapinstallatie                                                                          €.45,00 
Balou houten bar 1,50 m                                                         €.50,00 
Drankfontein                                                                          €.30,00 
Glazen, wijn-,jenever-,longdrink-,sherry-,cognac-,bier               €.  0,25 
Glazen asbak                                                                          €.  0,75 
 
 
Mocht u nog andere artikelen nodig hebben die niet op onze lijst vermeld  
staan, dan kunnen wij u die hoogstwaarschijnlijk toch voor u regelen. In  
dit geval kunt contact opnemen voor een prijsopgave. 
 
Indien de dranken bij ons worden afgenomen, worden de glazen en een       
spoelemmer gratis bijgeleverd. 
 
Tenten zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Voor meer        
mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. 
 
Genoemde prijzen van huurmaterialen zijn excl. 19% btw 
 

 
Tenten 
 
Onderstaande prijzen zijn incl. 3 dagen huur (opbouwdag/gebruiksdag/afbouwdag). Vloer 
alleen in combinatie met de huur van een tent.   
 
Productnaam  Oude prijs  Actieprijs:  Toevoegen              inclusief b.t.w. 
 
Pagodetent 5x5 (25 m2) incl. op- en afbouw                             €   275, 00   
incl. bezorgkosten Voorhout  ( Haarlemmermeerverhuur )    
 
Pagodetent (2) 5x10 (50 m2) incl. op- en afbouw                      €   575, 00       
 
Pagodetent (3) 5x15 (75 m2) incl. op- en afbouw                      €   835, 00       
 
Pagodetent (4) 5x20 (100 m2) incl. op- en afbouw                    € 1075, 00       
 
Pagodetent (5) 5x25 (125 m2) incl. op- en afbouw                    € 1310, 00       
 
Easy – UP       3 x 3  ( 9 m2 ) incl. op - en afbouw                      €.   150,00      
 
Easy – UP       3 x 4,5  ( 13,5 m2 ) incl. op - en afbouw              €.   175,00      



 

 

 
Systeemvloer 5m x 5m (25m2)                                                €   135, 00       
           
Vloer Evenementenvloer 5m x 5m (25m2)                                €     75, 00       
 
***************************************** 
 

Bezorgkosten inclusief b.t.w.  
Noord – Holland                                       €.   90,00       
Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland               €. 155,00 
Overijssel                                                €. 166,00 
Gelderland, Noord- Brabant, Friesland       €. 180,00 
Drenthe                                                   €. 203,00 
Groningen, Zeeland                                  €. 268,00 
Limburg                                                  €. 291,00 
 


