Prijslijst
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Houdt er rekening mee dat er borg gevraagd
kan worden.
Betaling kan geschieden à contant bij retour
brengen van de producten.
Betaling kan ook geschieden binnen 14
dagen na teruggave, via bank of giro.
Beschadiging of manco van de door ons
verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen
worden tegen vervangingswaarden of
reparatiekosten berekend.
Door ons verhuurde of in bruikleen geleverde
artikelen worden schoon geleverd en ook
schoon terug verwacht; zo niet worden er
schoonmaakkosten berekend.
Men dient zelf te zorgen voor degelijk
vervoer.
Reclames moeten op de afhaal dag worden
gemeld , voor ingebruikname. Na gebruik
worden reclames niet meer geaccepteerd.
De verhuurder kan nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor schades of persoonlijk
letsel, door welk toeval of ongeval, verband
houdend met gehuurde goederen aan
huurder of door hem toegelaten personen of
als gevolg van gebruik van de gehuurde
goederen.
Alle door ons verhuurde of in bruikleen
geleverde artikelen blijven eigendom van de
verhuurder.
Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
Eerdere prijslijsten komen te vervallen bij
vernieuwde versie.
Om teleurstelling te voorkomen verzoeken
wij u vriendelijk tijdig te reserveren
Afhalen en retourneren van goederen gaat
alleen in overleg met de verhuurder.
Huur termijn is max. 3 dagen (weekend) of
anders in overleg.

Verhuurlijst
PV “Op tied d’r bie”
Brandweer Schinnen
Personeelsvereniging
Brandweer Schinnen
Afhaal adres:
Burg. Pijlsstraat 3
6365 CG Schinnen

www.brandweerschinnen.nl
info@brandweerschinnen.nl
Contact persoon verhuur:
Pascal Muijrers
p.muijrers@brwzl.nl
06-29314881
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Prijs p/st
€ 60,00

Prijs p/st

Prijs p/st

€ 30,00

Bier glazen in krat 24 st.

€ 2,50

Limonade glazen in krat 24 st.

€ 2,50

Wijn glazen in krat 24 st.

€ 2,50

Kop en schotel 25 st.
beschikbaar 6 set

€ 2,50

Gebaksbord 25 st.
beschikbaar 4 set

€ 2,50

Bestek set 50 st. mes/lepel/vork
beschikbaar 3 set

€ 2,50

Bord Ø 24cm. 25 st.
beschikbaar 4 set

€ 2,50

Bord Ø 30cm. 25 st.
beschikbaar 1 set

€ 2,50

Gobo licht effect 220volt
Beschikbaar 2 verschillende

€ 7,50

Soepkom 25 st.
beschikbaar 2 set

€ 2,50

Beamer 220volt
VGA aansluiting
beschikbaar 1 st.

€ 5,00

Thermoskan koffie RVS
beschikbaar 4 st.

€ 1,00

€ 1,00

Dompelpomp 220volt
incl. afvoer slangen
beschikbaar 2 st.

€ 2,50

Thermoskan Thee
beschikbaar 1 st.

Koffie zet apparaat incl. 2 kannen
met warmhoudplaat en extra kan

€ 2,50
Koelkast 220volt
klein Coca Cola
Beschikbaar 1 st.

€ 5,00

€ 3,00

€ 0,25

Percolator (koffie)
1x voor 60 kop koffie
1x voor 25 kop koffie

Asbakken p/st.
beschikbaar 10 st.

€ 0,25

Koelkast 220volt
hoog model voor flessen
beschikbaar 1 st.

€ 7,50

Soepketel 220volt
10 ltr. Inhoud

Dienblad p/st.
beschikbaar 4 st.

€ 0,50

Springkussen klein
340x360x300cm

Springkussen middel
520x400x370cm

Springkussen groot
650x500x450cm

Tent PVC
400x600x220cm
kan volledig gesloten worden.

€ 60,00

€ 60,00

€ 40,00

Statafel Ø 85cm
beschikbaar 12 st.

€ 2,50

Statafel rok zwart stretch
beschikbaar 12 st.
LET OP!! Schoon retour

€ 2,50

Bierset
(inklapbare tafel met 2 banken)
beschikbaar 10 st.

Tafel p/st.
beschikbaar 4x groot / 3x klein

Stoelen stapel
beschikbaar 18 st.

Geluid installatie 220volt
compl. Incl. boxen, statieven
en microfoons mengpaneel
usb/mp3 aansluitingen
Beschikbaar 1 set

€ 5,00

€ 1,00

Friteuse 220volt
inhoud 8 ltr.

Frietkom met opschep lepel

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

Disco verlichting 220volt
set 4 bakken serie geschakeld
incl. licht computer
beschikbaar 1 set
Disco verlichting 220volt
Triple Derby
beschikbaar 1 st.

€ 10,00

€ 7,50

