ASSORTIMENT EN PRIJSLIJST 2019
alle prijzen zijn exclusief btw en op basis van beschikbaarheid

PARTYTENTEN:

PRIJS:

PARTYVERHUUR:

Easy-Up Zwart - 3 x 3 m

€ 75,00

Chaving Dish

7,50

Easy-Up Zwart - 3 x 4,5 m

€ 90,00

Sauspan electrisch

7,50

Easy-Up Zwart - 3 x 6 m

€ 95,00

Soepketel Electrisch

7,50

Easy-Up Zwart - 4 x 4 m

€ 80,00

Frituurpan ca 8 ltr

10,00

Koffiezetapparaat (Bravilor)

10,00
10,00

Tent PVC 500 gr wit/blauw - 4x6 m

€ 100,00

Koffiewarmhoudketel

Tent PVC 500 gr wit/blauw - 4x8 m

€ 125,00

OVERIG:

Tent PVC 500 gr wit/blauw - 3x6 m

€ 95,00

PRIJS:

Gas per kg

4,50

Inclusief zijwanden

Schoonmaakkosten v.a.

Prijzen zijn exclusief op/afbouw

Bezorgkosten v/a

15,00
0,00

Op/afbouwkosten

o.a.

PARTYVERHUUR:
DRANKEN:
Hang/Statafel

€ 6,50

Tafeltje plastic rond

€ 2,50

Heineken Fust 50 ltr

140,00

Klapstoel zwart of Stoel wit plastic Stapelbaar

€ 1,50

Heineken Fust 30 ltr

100,00

Barkruk

€ 2,50

Heineken Krat 24 fl

15,00

Buffettafel

€ 7,50

Amstel Radler krat 24 fl

15,00

Duitse tafel incl. 2 banken

€ 15,00

Wijnen per fles v/a

4,50

Duitse Bier Statafel

€ 12,50

Fris-/vruchten dranken v/a

1,75

(Sta-)Tafelkleden / Rokken

€ 3,50
Famous Grouse whisky

15,00

Mobiele biertap incl koolzuur

€ 75,00

Coebergh Bessen 1ltr

15,00

Flessenkoelkast v.a

€ 25,00

Hoppe Vieux 1 ltr

15,00

Koelmeubel

€ 50,00

Bacardi Rum 1 ltr

20,00

Koelkast v.a.

€ 15,00

Amaretto diSaronno

20,00

Terrasheater

€ 25,00

Ketel 1 Jenever 1 ltr

15,00

Feestverlichting 10m

€ 10,00

Corona 24x0,33L fles

30,00

Parachute 25m (Plafonddecoratie)

€ 50,00

Weissbier 20x0,5L

30,00

Wieckse Witte 24 fles

27,50

Glaswerk Bier/Wijn etc.

€ 0,25

Jillz

1,50

Kop en Schotel

€ 0,50

Soepkom

€ 0,35

overige dranken

Bord

€ 1,00

ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW EN

Bestek set

€ 1,50

OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID

Karaffen

€ 1,50

o.a.

INDIEN U BIJ ONS ARTIKELEN HUURT,
Asbakken

€ 0,50

GAAT U AKKOORD MET ONZE
VOORWAARDEN
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Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs-en zetfouten voorbehouden.
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ONZE VOORWAARDEN
BEZORGEN/AFHALEN
Bezorgen doen wij in overleg en hier kunnen bezorgkosten voor worden gerekend. Afhankelijk
van het aantal gehuurde producten of de afstand. U krijgt altijd een eventuele prijsopgave vooraf.
Komt u afhalen, dan kan dit alleen op afspraak bij onze loods.

SCHOON AFGELEVERD / SCHOON RETOUR
Alle artikelen die u bij ons huurt worden gebruiksklaar afgeleverd. U dient de gehuurde artikelen
dan ook weer schoon retour te geven. Mochten artikelen niet schoon retour komen, dan rekenen
wij hier extra schoonmaakkosten voor. Deze kosten zijn 15% van de huurprijs met een minimum
van € 15,-

TENT HUREN
Wanneer u een tent bij ons huurt, dient u deze zelf op te zetten. Bij de tenten zit een gebruiksaanwijzing. Wilt u liever dat wij u tent opzetten, dan zullen hier extra kosten voor worden
gerekend.
Onze tenten zijn niet bestand tegen weersextremen. Wanneer er door wind, regen of andere
weersinvloeden schade ontstaat, dan is de huurder daarvoor aansprakelijk.
Het is niet toegestaan open vuur in de tent te gebruiken.
Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen
zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de tent wordt toegebracht.

KOELKASTEN
Onze koelkasten zijn bedoeld voor het koelen van dranken zoals bier, wijn en frisdranken. De
koelkasten voldoen niet aan de HACCP en zijn dus niet geschikt voor het koelen van voedsel.

PARACHUTE
Onze decoratieparachute is niet geîmpregneerd. Er dient rekening gehouden te worden met
bijvoorbeeld hete verlichting en open vuur.

BETALING EN BORG
Betaling geschied vooraf op factuur of kontant, tenzij anders is overeen gekomen.Op onze huurartikelen
kan een borg worden gevraagd. Ook kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

SCHADE
De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op
enigerlei wijze onbruikbaar geworden artikel en zal de gehuurde artikelen tegen nieuwwaarde
dienen te vergoeden.
De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten
komen voor rekening van de huurder.

AANSPRAKELIJKHEID
Partyservice De Zilk is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade,
daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke
oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
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