Prijslijst 2021
Opblaasbaar Abraham Sarah € 35,00 per dag
Opblaasbare BIERPUL CARTOON € 30,00 per dag!
Binnen Almelo gratis bezorgen indien het huurbedrag hoger is dan € 25,artikelen worden per dag per stuk verhuurd! Mits anders vermeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Kijk voor foto's van de artikelen op onze website!
Sta-tafel wit 85 cm rond
Barkruk met zwart kunstlederen zitting tbv onder andere sta-tafel
Buffettafel, wit, 180 cm lang. (voor uitstallen van bijv vlees, salades, drank)
Rol damast wit (papierentafelkleed 10 meter)
Rol damast oranje of blauw (papierentafelkleed 10 meter)
Biertafel (schraag) 220 cm lang, 2 banken zitplaats +/- 10 personen
Stoel stevig kunststof (wit, stapelbaar)
Ronde tafel grijs laag 85cm rond
Verlichting bol fiting sfeer feestverlichting gekleurd LED streng 5 meter
Kabelhaspel 10 meter
Kabelhaspel 40 meter

€ 5,00 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 7,00 per stuk
€ 4,00 per rol
€ 6,50 per rol
€ 14,00 per set
€ 1,25 per stuk
€ 5,00 per stuk
€ 4,00 per streng
€ 3,50 per haspel
€ 12,00 per haspel

Chafing dish, au bain marie incl brandgel 2x per dich 3u brandtijd
(een grote bak, 3 kleine of 2 hoge voor bijv pindasaus)
Losse bakken
Soepketel electrisch au bain marie systeem inhoud 10 liter incl opscheplepel
Ketel voor bv Gluwijn in warm te houden electrisch met termostaat inh 10 liter
Inductie kookplaat electronische regeling 2000 watt

€
€
€
€
€

17,00
1,50
13,50
13,50
13,50

per dish
per bak
per ketel
per ketel
per dag

Hetelucht electrisch 3 standen warmtekanon MAX 3 KWH
Electriche grond heaters bijverwarming schakelbaar van 750, 1250 of 2000 watt
Terrasheater electrisch op standaard 3 standen MAX 1800 watt
Hetelucht gaskanon 12.000 kcal/h exlusief gasfles
Gasfles tbv gaskanon vulling 10,5 kg
Gasfles tbv gaskanon prijs per KG gas

€
€
€
€
€
€

22,00
18,50
18,50
20,00
40,00
4,20

per stuk

Tafeltap proffesioneel Grolsch watergekoeld Partytap met koolzuur
Tapinstallatie (buffet) inclusief koolzuur, glasreinigingsmiddel en spoelbak

€ 35,00 per stuk
€ 45,00 per stuk

per stuk
per stuk
per fles
per KG gas

(Tapinstallatie's kunnen ook gehuurd worden zonder afname van bier, Zie website!)

Oetinger pilsener per 30 litervat
Bier, Grolsch per 30 litervat

Bierglas Grolsch Amsterdammetje 12 stuks
Bierglas Grolsch fluitje 12 stuks
Bierglazen, stapelbaar 72 stuks

€ 60,00 per fust
€ 99,50 per fust

€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00

per doos
per doos
per doos

Grolsch kunstof evenementen Bierbekers 20cl 100st
Grolsch kartonnen biertray (dienblad) 6 gaats
Limonadeglazen (spatjes 21 cl) 12 stuks
Wijnglazen (19 cl) 12 stuks
Champagne flute
Borrel/likeurglazen
Theeglazen

€ 5,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25

per streng
per 10 stuks
per doos
per doos
per stuk
per stuk
per stuk

Percolator koffiezetapparaat 80 of 120 kops
Waterkoker 2,5 liter
Kop en schotel met lepel
Koffie Douwe Egberts grove maling tbv Perculator pak a 250 gramm

€ 20,00 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 0,40 per set
€ 2,95 per pak

Thermoskan 1,5 liter
Schenkkan 1,5 liter limonade
Afvalcontainer 100 liter verrijdbaar inclusief 2 afvalzakken

€
€
€

Thee 6 doosjes 120 gramm diverse smaken
plat bord 18cm doorsnede
Gebaksbordje met vork
Melkkannetje en suikerpotje op dienblad RVS
Notenschaaltje
Olijvenschaaltjes
Asbak klein rvs
Bestek plastic vork,mes bordje 3 vaks + servetten prijs tot 50 personen ruim
Dienblad Grolsch rond (nieuw model)
Flesopener RVS

€ 4,75 per pak
€ 0,30 per stuk
€ 0,50 per set
€ 1,50 per set
€ 0,50 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 0,25 per stuk
€ 20,50 per 50 pers
€ 1,25 per stuk
€ 0,50 per stuk

1,75 per stuk
1,75 per stuk
5,50 per stuk

Verhuur van abraham, sarah en opblaas feestartikelen!
Abraham Cartoon groot 3,20 meter Met banner 50 jaar

€ 35,00 per dag
€ 5,00 extra dag
€ 50,00 hele week

Abraham feestboog 3,5 meter met banner 50 jaar

€ 35,00 per dag
€ 5,00 extra dag
€ 50,00 hele week

Sahra Cartoon groot 3,20 meter met banner 50 jaar

€ 35,00 per dag
€ 5,00 per dag
€ 50,00 hele week

Sarah feestboog 3,5 meter met banner 50 jaar

€ 35,00 per dag
€ 5,00 extra dag
€ 50,00 hele week

Baby Cartoon 3 meter met banner boy of girl

€ 30,00 per dag
€ 5,00 extra dag
€ 45,00 hele week

Bierpul Classic groot 3,5 meter met bannerkeuze gefeliciteerd, bier hier, feestje, geslaagd of vrijgezel
met verkeersbordkeuze 18, 30, 40, 50 of 65 jaar
€ 30,00 per dag

€ 5,00 extra dag
€ 45,00 hele week
Voor alle opblaasartikelen kunnen de verkeersborden (leeftijd) gewisseld worden 18, 30, 40, 50 of 65 jaar

