Prijzen Vouwtenten:
Vouwtent 3x3 meter: € 80
Vouwtent 3x6 meter: € 160
Vouwtent 3x9 meter: € 230
Vouwtent 3x12 meter: € 305
Vouwtent 3x15 meter: € 355
Vouwtent 6x6 meter: € 305
Houten Plankenvloer: € 4,00/m2

-

Afneembare zijwanden
(vol/raam)

-

Meerdere tenten koppelbaar

Vouwtent 4x4 meter: € 95
Vouwtent 4x8 meter: € 190
Vouwtent 4x12 meter: € 275
Vouwtent 4x16 meter: € 365
Vouwtent 4x20 meter: € 455
Vouwtent 8x8 meter: € 365
Houten Plankenvloer: € 4,00/m2
-

Zeer snel op te bouwen

-

Hoogwaardig aluminium frame

-

Waterdicht Polyester/PVC

Let wel:
Verhuurprijzen zijn steeds inclusief plaatsing en afbraak door onze diensten. (GEEN AFHALING) Extra kosten
zullen worden aangerekend indien het terrein niet bereikbaar is met de wagen, bij twijfel gaan wij vooraf
over tot een plaatsbezoek. Voor een plaatsbezoek rekenen we een forfaitaire vergoeding van € 25,00 excl.
Btw. Dit valt weg bij definitieve reservatie van materialen.
Tenten zijn inclusief zijwanden. Indien Tent op harde ondergrond, meerprijs voor gewichten. Verhuurprijzen
zijn exclusief btw en transport. Transport wordt gerekend aan € 0,80/Km, met een minimum van € 25,00.

Prijzen Pagodetenten:
Pagodetent 5x5 meter: € 195
Pogodetent 5x10 meter: € 390
Pagodetent 5x15 meter: € 585
Pagodetent 5x20 meter: € 780
Pagodetent 5x25 meter: € 970
Pagodetent 5x30 meter: € 1100
Houten Plankenvloer: € 4,00/m2

-

Frame uit krasvrij aluminium

-

PVC-zeilen (brandvertragend)

-

Afneembare zijwanden

-

Meerdere tenten koppelbaar

Let wel:
Verhuurprijzen zijn steeds inclusief plaatsing en afbraak door onze diensten. (GEEN AFHALING) Extra kosten
zullen worden aangerekend indien het terrein niet bereikbaar is met de wagen, bij twijfel gaan wij vooraf
over tot een plaatsbezoek. Voor een plaatsbezoek rekenen we een forfaitaire vergoeding van € 25,00 excl.
Btw. Dit valt weg bij definitieve reservatie van materialen.
Tenten zijn inclusief zijwanden. Indien Tent op harde ondergrond, meerprijs voor gewichten. Verhuurprijzen
zijn exclusief btw en transport. Transport wordt gerekend aan € 0,80/Km, met een minimum van € 25,00.

Kadertenten: Prijs op aanvraag
Afmeting

Oppervlakte

Maximum capaciteit
Zittend

Staand

6m x 3m

18m²

15 pers.

25 pers.

6m x 6m

36m²

30 pers.

50 pers.

6m x 9m

54m²

50 pers.

75 pers.

6m x 12m

72m²

70 pers.

90 pers.

6m x 15m

90m²

95 pers.

100 pers.

6m x 18m

108m²

100 pers.

120 pers.

6m x 21m

126m²

120 pers.

150 pers.

6m x 24m

144m²

140 pers.

180 pers.

6m x 27m

162m²

160 pers.

200 pers.

6m x 30m

180m²

180 pers.

250 pers.

10m x 10m
Met cassettevloer

100m²

100 pers.

150 pers.

10m x 15m
Met cassettevloer

150m²

150 pers.

200 pers.

10m x 20m
Met cassettevloer

200m²

200 pers.

250 pers

10m x 25m
Met cassettevloer

250m²

250 pers.

300 pers.

10m x 30m
Met cassettevloer

300m²

300 pers.

350 pers.

10m x 35m
Met cassettevloer

350m²

350 pers.

400 pers.

10m x 40m
Met cassettevloer

400m2

400 pers.

450 pers.

Let wel:
Verhuurprijzen zijn steeds inclusief plaatsing en afbraak door onze
diensten. (GEEN AFHALING) Extra kosten zullen worden aangerekend
indien het terrein niet bereikbaar is met de wagen, bij twijfel gaan wij
vooraf over tot een plaatsbezoek. Voor een plaatsbezoek rekenen we een
forfaitaire vergoeding van € 25,00 excl. Btw. Dit valt weg bij definitieve
reservatie van materialen.
Tenten zijn inclusief zijwanden. Indien Tent op harde ondergrond,
meerprijs voor gewichten. Verhuurprijzen zijn exclusief btw en transport.
Transport wordt gerekend aan € 0,80/Km, met een minimum van € 25,00.

Prijzen Bartent (Blauw dak)
Jeneverbar met verschillende toepassingen!
- Drankstand
- Promotiestand
- Informatiekiosk
De Bartent is voorzien van geïntegreerde
kabelgoot, stopcontact en een aansluiting op
het elektriciteitsnetwerk.
Afmetingen:
Breedte dak: 3,24 meter
Nokhoogte: 3,35 meter
Hoogte toog: 1 meter
Dakoversteek: 0,57 cm
Huurprijs: € 100/dag - € 200/per weekend

Prijzen Overige Materialen
Staantafel: € 7,50/stuk
Staantafel + Stretchhoes (zwart): € 14/stuk
Tentverlichting: € 15/stuk
Verwarmingskanon op gas: € 45/stuk
Gasfles: € 25/stuk
Kofferfrigo: € 30
Voor alle andere materialen zoals tafels, stoelen en servies werken wij samen met de firma
Levi Party Rental uit Merelbeke.
Let wel:
Verhuurprijzen zijn steeds inclusief plaatsing en afbraak door onze diensten. (GEEN AFHALING) Extra kosten
zullen worden aangerekend indien het terrein niet bereikbaar is met de wagen, bij twijfel gaan wij vooraf
over tot een plaatsbezoek. Voor een plaatsbezoek rekenen we een forfaitaire vergoeding van € 25,00 excl.
Btw. Dit valt weg bij definitieve reservatie van materialen.
Tenten zijn inclusief zijwanden. Indien Tent op harde ondergrond, meerprijs voor gewichten. Verhuurprijzen
zijn exclusief btw en transport. Transport wordt gerekend aan € 0,80/Km, met een minimum van € 25,00.

