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IBIZA
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IBIZA lounge

verhuur

corners

CUBE CORNER

CUBE CORNER
Personaliseerbaar*

Personaliseerbaar*

Met wit dak
2,50m hoog x
3,70m breed x
3,70m diep

3,20m hoog x
3,70m breed x
3,70m diep

€ 300,00

€ 400,00

CUBE CORNER

CUBE CORNER
Personaliseerbaar*

Personaliseerbaar*

Met 4 witte luifels

Met 4 witte luifels en
wit dak

2,50m hoog x
3,70m breed x
3,70m diep

3,20m hoog x
3,70m breed x
3,70m diep

€ 450,00

€ 550,00

* Cube corner:			
				

print op luifel € 125,00/stuk aankoopprijs
print op bache in de toren € 295,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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IBIZA lounge

verhuur

togen

TOOG SLUITSTUK

TOOG LIVINGSTON
Personaliseerbaar*

1,10m hoog x
0,80m breed x
0,60m diep

Plexi frontplaat
+ RGB-led verlichting
1,10m hoog x
2,46m breed x
0,60m diep

€ 35,00

€ 120,00

Standaardprints frontplaat - TOOG LIVINGSTON

sinaasappel

* Toog Livingston:		
			

aardbei

limoen

framboos

print op opaal plexi € 160,00/stuk aankoopprijs
print op forex € 95,00/stuk aankoopprijs

IBIZA lounge

wanden

PLANKENWAND

LICHTWAND KENDAL
Wit

Personaliseerbaar*

2,50m hoog

Standaard witte bache
dubbelzijdig, verlicht

€ 30,00/lm

2,50m hoog x
3,60m breed x
0,60m diep
€ 250,00

* Lichtwand Kendal:

print op bache € 230,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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IBIZA lounge

verhuur

tafels

STATAFEL QUEENS

SALONTAFEL LONDEN
Personaliseerbaar*

Personaliseerbaar*

Opaal plexi inlegblad
+ RGB-led verlichting

Opaal plexi inlegblad
+ RGB-led verlichting

1,11m hoog x
2,40m breed x
0,80m diep

0,50m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

€ 140,00

€ 70,00

STATAFEL SOHO

CHAMPAGNETAFEL MIAMI
Personaliseerbaar*

Opaal plexi inlegblad
+ RGB-led verlichting

Met ijsemmer verlicht
door RGB-led

1,11m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

1,11m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

€ 80,00

€ 80,00

Standaardprints inlegblad - tafel queens/soho/londEn

afgeronde kubusjes

palmblad

henna

* Statafel Queens: 		
			

print op opaal plexi € 160,00/stuk aankoopprijs
print op forex € 95,00/stuk aankoopprijs

* Statafel Soho/Londen:
			

print op opaal plexi € 95,00/stuk aankoopprijs
print op forex € 50,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

psychedelic
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IBIZA lounge

verhuur

banken

KUBUS SPRINGFIELD

ZITBANK WALES

Poef of bijzettafel

0,43 hoog x
0,87m breed x
0,36m diep

0,43m hoog x
0,36m breed x
0,36m diep

€ 25,00

€ 10,00

ZITBANK MANHATTAN

ZITBANK WESTWOOD

0,43m hoog x
1,23m breed x
0,36m diep

0,43m hoog x
2,46m breed x
0,36m diep

€ 30,00

€ 55,00

ZITBANK JERSEY

ZITBANK JERSEY
Zonder rugleuning
+ 4 kussens in
diverse kleuren

Met rugleuning + 7
kussens in diverse
kleuren/maten

0,50m hoog x
2,46m breed x
0,87m diep

0,86m hoog x
2,46m breed x
1,23m diep

€ 120,00

€ 200,00

GROTE KUSSENS

GROTE KUSSENS
Diverse kleuren:

zilver

oranje fluweel effen, bruin
rib, lime rib, rood rib,
fuchsia fluweel effen

0,70m hoog x
0,70m breed

0,70m hoog x
0,70m breed

€ 10,00

€ 10,00

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

8

IBIZA lounge

verhuur

kussens

KLEINE KUSSENS IN ASSORTIMENT

wit glad

zilver glad

rood fluweel

oranje fluweel

rood mat

oranje fluweel

0,40m hoog x 0,40m breed

ecru mat

€ 4,00/stuk

bruin mat

oranje met knoop

rood glans streep

rood/oranje glans

lime fluweel

bruin/turquoise

turquoise /bruin/ecru

blauw fluweel

blauw glanzend

paars mat

zwart bladmotief

zwart glanzend streep

jamaica glanzend

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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IBIZA lounge

verhuur

overige

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

palmboom

gekleurde vaas
3 afmetingen:
1,60m hoog
2,00m hoog
2,40m hoog

16cm hoog x
8cm Ø
€ 3,00/stuk

€ 12,50/stuk

parasol

bijzettafels
Verschillende kleuren
3,00m hoog

Set van 3 poefs:
27cm H x 30cm Ø
31cm H x 36cm Ø
35cm H x 42cm Ø

€ 15,00/stuk

€ 20,00/set

strandstoel

cocktail dienblad
80cm hoog x
53cm breed x
1,00m diep

40cm breed x
26cm diep x
7cm hoog

€ 10,00/stuk

€ 2,00/stuk

koffers

limonadetap
Set van 2
30cm hoog x 45cm
breed x 15cm diep
25cm hoog x 37cm
breed x 12cm diep

3,5 L inhoud
€ 7,50/stuk

€ 20,00/set

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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verhuur

Wabi
lounge
11

WABI lounge

verhuur

corner & togen

WABI CORNER

toog sluitstuk
2,50m hoog x
3,70m breed x
3,70m diep

1,10m hoog x
0,80m breed x
0,60m diep

€ 300,00

€ 30,00

toog livingston

toog livingston met dak
Personaliseerbaar*

WABI voorfront

WABI voorfront en dak

1,10m hoog x
2,46m breed x
0,60m diep

2,30m hoog x
2,70m breed x
0,60m diep

€ 90,00

€ 160,00

Standaardprints frontplaat - TOOG LIVINGSTON

sinaasappel

* Toog Livingston: 		

aardbei

limoen

framboos

print op front € 95,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WABI lounge

verhuur

tafels & wanden

salontafel londen

statafel soho

WABI inlegblad
WABI onderstel

WABI inlegblad
Wit onderstel

0,50m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

1,11m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

€ 50,00

€ 60,00

champagnetafel miami

eettafel queens

Met ijsemmer
verlicht door RGB-led
WABI onderstel

WABI inlegblad
WABI onderstel
0,80m of 1,11m hoog x
2,40m breed x
0,80m diep

0,50m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

€ 100,00

€ 70,00

PLANKENWAND

LICHTWAND KENDAL
Personaliseerbaar*

Wit
2,50m hoog
€ 30,00/lm

Standaard witte bache
dubbelzijdig, verlicht
2,50m hoog x
3,60m breed x
0,60m diep
€ 250,00

standaardprint wand kendal
Berkenprint

* Lichtwand Kendal:

print op bache € 230,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WABI lounge

verhuur

banken

KUBUS SPRINGFIELD

ZITBANK WALES

Poef of bijzettafel
0,43m hoog x
0,36m breed x
0,36m diep

0,43 hoog x
0,87m breed x
0,36m diep

€ 10,00

€ 25,00

ZITBANK MANHATTAN

ZITBANK WESTWOOD

0,43m hoog x
1,23m breed x
0,36m diep

0,43m hoog x
2,46m breed x
0,36m diep

€ 30,00

€ 55,00

ZITBANK JERSEY

ZITBANK JERSEY
Zonder rugleuning
+ 4 kussens in
WABI kleuren

Met rugleuning +
7 kussens in WABI
kleuren

0,50m hoog x
2,46m breed x
0,87m diep

0,86m hoog x
2,46m breed x
1,23m diep

€ 120,00

€ 200,00

poef dover
0,49m hoog x
0,60m breed x
0,60m diep
€ 30,00

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WABI lounge

verhuur

kussens

KLEINE KUSSENS IN ASSORTIMENT

0,40m hoog x 0,40m breed

€ 4,00/stuk

ecru mat

bruin mat

bruin/turquoise

turquoise /bruin/ecru

blauw fluweel

blauw glanzend

zwart bladmotief

zwart glanzend streep

grote KUSSENS IN ASSORTIMENT

Donker bruin
ribfluweel

0,70m hoog x 0,70m breed

€ 10,00/stuk

bruin/turquoise

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WABI lounge

verhuur

overige

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

rieten dienblad

kaders gras
40cm breed x
20cm diep x
7cm hoog

Set van 7, verschillende afmetingen
€ 30,00/set

€ 5,00/stuk

berkenstam

paddenstoel
Op voet, set van 3
2,00m hoog

60cm hoog
€ 10,00/stuk

€ 20,00/set

eucalypthus tak

rieten mand

71cm hoog

20cm hoog x
20cm breed
20cm diep

€ 2,00/stuk

€ 5,00/stuk

room divider

krans
2,20m hoog x
1,00m breed
€ 25,00/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

Wit
Ø 35cm
€ 5,00/stuk
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verhuur

GANESHA
lounge
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ganesha lounge

verhuur

wanden

decorwand

decorwand
Personaliseerbaar*

Personaliseerbaar*

Personaliseerbare
lichtnissen

Personaliseerbare
lichtnissen

2,5m hoog

5m hoog

€ 80,00/lm

€ 135,00/lm

Standaardprints - ganesha decorwanden
thema oranje

sinaasappel

thema groen

paprika

wortel

kersen

kersen gezicht

gouden trap

masker

palmblad

thema rood

aardbeien

thema venetie

champagneglas met
masker

* Decorwand		
			

half masker lila

print op bache € 140,00/stuk aankoopprijs
print op forex € 140,00/stuk aankoopprijs
Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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ganesha lounge

verhuur

wanden

thema venetie

roze bloem links

roze bloem rechts

roze veer links

ganesha

godin durga

roze veer rechts

2 maskers
thema india

hennaprint

* Decorwand		
			

print op bache € 140,00/stuk aankoopprijs
print op forex € 140,00/stuk aankoopprijs
Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

19

ganesha lounge

verhuur

kussens

KLEINE KUSSENS IN ASSORTIMENT

wit glad

zilver glad

rood fluweel

oranje fluweel

rood mat

oranje fluweel

0,40m hoog x 0,40m breed

ecru mat

€ 4,00/stuk

bruin mat

oranje met knoop

rood glans streep

rood/oranje glans

lime fluweel

bruin/turquoise

turquoise /bruin/ecru

blauw fluweel

blauw glanzend

paars mat

zwart bladmotief

zwart glanzend streep

jamaica glanzend

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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ganesha lounge

verhuur

overige

toog birmingham

poef towie

Witte skai met
noppen melamineblad

0,45m hoog x
0,45m breed x
0,45m diep

1,10m hoog x
2,40m breed x
0,56m diep

€ 6,00

€ 125,00

ZITBANK bath

rolkussen perth
Wit met standaard
witte skai matras

Wit skai
0,15m hoog x
0,50m lang

0,40m hoog x
1,20m breed x
0,60m diep

€ 5,00

€ 40,00

koordgordijntjes

tafellamp norwich

Wit of zwart

Personaliseerbaar*

1m breed x
2,50m lang

Lamp met zilveren
voet of witte voet

€ 10,00

0,80m doorsnede
€ 80,00

Standaardprints - tafellamp norwich

sinaasappel

aardbei

palmblad

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

hennaprint
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GANESHA lounge

verhuur

overige

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

kandelaar

vaas
€ 15,00/stuk

theelichthouders

€ 2,00/stuk

theeservies

Set van 4
€ 4,00/set

ster

€ 15,00/stuk

martiniglas pluimen
€ 2,00/stuk

vazen

€ 20,00/stuk

boedha goud
Verschillende vormen
en afmetingen
€ 5,00 - € 15,00/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

€ 10,00/stuk
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verhuur

WENGé
lounge
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WENGé lounge

verhuur

wanden

DECORWAND TANABE LAAG

DECORWAND TANABE medium

Personaliseerbaar*

Personaliseerbaar*

Met of zonder
personaliseerbare
lichtnissen

Met of zonder
personaliseerbare
lichtnissen

2,44m hoog

3,66m hoog

€ 80,00/lm

€ 105,00/lm

DECORWAND TANABE hoog

wand danjo

Personaliseerbaar*

Met of zonder
personaliseerbare
lichtnissen

Met latjes

4,80m hoog

2,50m hoog x
1m breed x
0,10m diep

€ 135,00/lm

€ 60,00

Standaard INLEG lichtnissen

grasmat

* Decorwand Tanabe:

print in lichtbak op forex € 140,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WENGé lounge

verhuur

wanden

kader
Personaliseerbaar*

Met verlichting en
standaard print
OF wit effen
OF personaliseerbaar
1,20m hoog x
1,20m breed
€ 50,00

mondriaan

Standaardprints - kader

campbells soup

coca-cola fles

liz taylor

marilyn monroe

batman

flash

whaam

captain america

* Kader: 			

print op bache € 90,00/stuk aankoopprijs

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WENGé lounge

verhuur

togen & kast

toog ube

toog osaka
Met verlichting (wit)
scharnierende
zijkanten

Met verlichting (wit)
vast geheel

1,06m hoog x
1,22m breed x
0,60m diep

1,23m hoog x
1,25m breed x
0,60m diep

€ 60,00

€ 60,00

toog nagoja

toog nara
U-vormig met 2 houten
stalampen NANOO
met verlichting (wit)

Met 2 houten
stalampen NANOO
met verlichting (wit)

1,23m hoog x
2,10m breed x
1,49m diep

1,23m hoog x
6,00m breed x
1,20m diep

€ 180,00

€ 360,00

kast tsu
Met verlichting wit
2,44m hoog x
1,24m breed x
0,42m diep
€ 125,00

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WENGé lounge

verhuur

tafels

tafellamp taira

statafel mito
Met wit melamine
tafelblad

Personaliseerbaar*

Voor statafel MITO met
standaard blanco plexi

1,17m hoog x
1,00m breed x
1,00m diep

1,30m hoog
Kap: 0,60m x
0,60m x 0,60m

€ 60,00

€ 30,00

statafel shiono

statafel shiono
Met plexi inlegblad

Personaliseerbaar*

1,19m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

1,19m hoog x
0,80m breed x
0,80m diep

€ 70,00

€ 110,00

loungetafel tottori

loungetafel tottori

Met wit inlegblad

Met opaal plexi
inlegblad, voor
presentatie

1,10m hoog x
2,70m breed x
1m diep

1,10m hoog x
2,70m breed x
1m diep

€ 120,00

€ 240,00

Personaliseerbaar*

Standaardprint - shiono

Standaardprint - tottori

grasmat

grasmat

vlinder

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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WENGé lounge

verhuur

overige

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

banier wereldkaart

lantaarn bamboe

1,07m hoog x
1,58m breed

33cm hoog x
Ø 26cm

€ 10,00/stuk

€ 10,00/stuk

houten stoeltje

bamboe boom
30cm hoog

1,40m hoog

€ 1,50/stuk

€ 15,00/stuk

bamboepaneel

vaas chi
30cm x 30cm

90cm hoog x
Ø 35cm

€ 3,00/stuk

koffers

€ 15,00/stuk

krukje leder
Set van 2
40cm hoog x 60cm
breed x 20cm diep
30cm hoog x 50cm
breed x 15cm diep

30cm hoog
€ 4,00/stuk

€ 15,00/set

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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verhuur
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stylish lounge

verhuur

banken

1-zit gekleurde lounge

2-zit gekleurde lounge

0,45m breed x
0,45m hoog x
0,45m diep

0,90m breed x
0,45m hoog x
0,45m diep

€ 6,00/stuk

€ 12,00/stuk

3-/4-zit gekleurde lounge

1-zit lage loungebank

3-zit
1,20m breed x 0,45m
hoog x 0,45m diep
€ 18,00/stuk

Wit en zwart
0,45m breed x
0,45m hoog x
0,45m diep

4-zit
1,20m breed x 0,45m
hoog x 0,45m diep
€ 24,00/stuk

2-zit lage loungebank

€ 6,00/stuk

3-zit lage loungebank

Wit en zwart

Wit en zwart

0,90m breed x
0,45m hoog x
0,45m diep

1,20m breed x
0,45m hoog x
0,45m diep

€ 12,00/stuk

€ 18,00/stuk

4-zit lage loungebank

3-zit loungezetel

Wit en zwart

Wit, met rugleuning

1,60m breed x
0,45m hoog x
0,45m diep

1,80m breed x
0,60m hoog x
0,90m diep

€ 24,00/stuk

€ 45,00/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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stylish lounge

verhuur

statafels

rechthoekig

rechthoekig
Wit en zwart
Zonder blad

Wit en zwart
Zonder blad

1,10m hoog x
0,60m breed x
0,60m diep

1,10m hoog x
0,60m breed x
0,60m diep

€ 25,00/stuk

€ 25,00/stuk

rechthoekig

rechthoekig
Wit en zwart
Met blad 0,90m
x 0,90m

Wit en zwart
Met blad 0,90m x
0,90m

€ 40,00/stuk

rond

€ 40,00/stuk

Trendy barkruk
Met stretchhoes in
verschillende kleuren

5 kleuren: wit, zwart,
rood, blauw, groen

1,00m hoog x
Ø 0,85m

€ 7,50/stuk

€ 15,00/stuk

statafel led
1,10m hoog x
0,60m breed x
0,60m diep
€ 45,00/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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stylish lounge

verhuur

tafels

rechthoekige tafel

rechthoekige tafel

6-8 personen
Wit klassiek linnen

6-8 personen
Zwarte stretch hoes

Zonder linnen
€ 10,00/stuk

Zonder linnen
€ 10,00/stuk

Met linnen
€ 25,00/stuk

Met linnen
€ 25,00/stuk

rechthoekige tafel

ronde tafel

6-8 personen
Witte stretch hoes

10-12 personen
Wit klassiek linnen

Zonder linnen
€ 10,00/stuk

Zonder linnen
€ 10,00/stuk

Met linnen
€ 25,00/stuk

Met linnen
€ 25,00/stuk

ronde tafel

ronde tafel
10-12 personen
Witte stretch hoes

10-12 personen
Zwarte stretch hoes

Zonder linnen
€ 10,00/stuk

Zonder linnen
€ 10,00/stuk

Met linnen
€ 25,00/stuk

Met linnen
€ 25,00/stuk

witte stoel trenta

witte stoel june

Stapelbaar

Stapelbaar

0,81m hoog x
0,44m breed x
0,50m diep
zithoogte : 45 cm

0,81m hoog x
0,44m breed x
0,50m diep
zithoogte : 45 cm

€ 3,50/stuk

€ 3,50/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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lage tafels

tafel flow

tafel vierkant
Bijzettafel, zwart of
wit

Mat zwart
1,00m breed x
1,00m diep

€ 20,00/stuk

€ 40,00/stuk

tafel rechthoek

tafel vierkant
Mat wit
1,00m breed x
1,00m diep

Glanzend wit
1,00m breed x
0,50m diep

€ 40,00/stuk

€ 40,00/stuk

tafel vierkant

tafel vierkant
Mat zwart
0,50m breed x
0,50m diep

Mat wit
0,50m breed x
0,50m diep

€ 25,00/stuk

€ 25,00/stuk

tafel lack

tafel vierkant
Glanzend wit
0,50m breed x
0,50m diep
€ 25,00/stuk

Verschillende kleuren
0,55m breed x
0,55m diep x
0,45m hoog
€ 7,50/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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led togen

LED Wall dj booth

LED Wall dj booth

Volledig programmeerbaar LED-scherm

Volledig programmeerbaar LED-scherm

2,40m breed x
1,10m hoog x
0,60m diep

2,40m breed x
1,10m hoog x
0,60m diep

€ 300,00/toog

€ 300,00/toog

zwarte toog led

witte toog led
Led bovenaan, plexi
blad

Led vooraan, plexi
blad

Volledige toog 8m
€ 600,00/toog

Volledige toog 5m50
€ 400,00/toog

Los element 2 meter
€ 150,00/stuk

Los element 1 meter
€ 80,00/stuk

zwarte toog led

Zwarte toog plexi

Led vooraan, plexi blad

Plexi paneel vooraan

Los element 1 meter
€ 80,00/stuk

Volledige toog 8m
€ 200,00/toog
Los element 2 meter
€ 50,00/stuk

plexi toog led

plexi toog led
Volledige toog 5,50m
€ 400,00/toog

Volledige toog 5,50m
€ 400,00/toog

Los element 1 meter
€ 80,00/stuk

Los element 1 meter
€ 80,00/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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allerlei

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

afzetpalen

buffet toren goud
Goud en zilver
1,00m hoog

2,20m hoog
€ 25,00/stuk

€ 15,00/stuk

kubus led

bloempot led
3 afmetingen:
Ø 0,20m
€ 10,00/stuk

0,40m hoog x
0,40m breed x
0,40m diep

Ø 0,30m
€ 15,00/stuk

€ 15,00/stuk

Ø 0,40m
€ 20,00/stuk

zuilen led

vazen
Wit, zwart en rood
Verschillende
afmetingen

0,35m : € 10,00/stuk
0,70m: € 15,00/stuk
1,40m: € 25,00/stuk

€ 10,00/stuk

vazen

witte takken
1,20m hoog
€ 5,00/stuk

Goud en zilver
Verschillende
afmetingen
€ 15,00/stuk

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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bloemstukken

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

bloemstuk

bloemstuk
Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

bloemstuk

bloemstuk
Prijs op aanvraag

bloemstuk

Prijs op aanvraag

bloemstuk
Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

bloemstuk

bloemstuk
Prijs op aanvraag

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.

Prijs op aanvraag
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kleine tafeldeco

EEN KLEIN OVERZICHT UIT ONS AANBOD

gekronkeld vaasje

glazen vaas

Verschillende kleuren

Met bloemdecoratie

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

ijskristallen led

kleine glaasjes

Verschillende
formaten

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

regendruppel led

schaal led

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

vaas

stalampje led
Prijs op aanvraag

Wit
Prijs op aanvraag

Prijzen zijn exclusief transport, plaatsing en 21% BTW.
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1. Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene
voorwaarden van de klant en de klant aanvaardt dit ook
uitdrukkelijk.
2. De door de klant gehuurde goederen blijven eigendom
van Double M.P. bvba, met maatschappelijke zetel te 1745
Opwijk, Kouterlaan 2 bus 1 en ondernemingsnummer BE
872.497.578 (hierna ‘Double MP’).
3. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen
van zodra deze de gebouwen van Double MP hebben
verlaten (bij eigen transport) of van zodra deze geleverd
zijn op de bestemming (bij levering door onze diensten).
4. De klant erkent de gehuurde goederen in goede staat
te hebben ontvangen. De klant dient de geleverde
goederen bij ontvangst te controleren. Bij vaststelling van
schade, tekorten of defecten dient de klant Double MP
onverwijld te contacteren, telefonisch op 0476/405342 of
via email: info@doublemp.be. Meldingen van schade aan
de gehuurde goederen na het event worden niet meer
aanvaard.
5. Alle bestellingen dienen op voorhand volledig te zijn
voldaan (cash of overschrijving op rekening van Double
MP). Een waarborg wordt steeds gevraagd en dient
eveneens betaald te zijn voor levering of afhaling van
de goederen. Double MP behoudt zich het recht voor
om de goederen niet mee te geven of te leveren, indien
de betaling niet is ontvangen op de dag van levering/
ophaling, tenzij de klant een bewijs van betaling kan
voorleggen.
6. Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en
teruggebracht worden met een aanhangwagen of
camion (camionnette) indien deze de mogelijkheid heeft
om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen
regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/
propere staat bevindt. Ook dient de klant te voorzien in
bubbelfolie, doeken, … ter voorkoming van beschadiging
van de materialen. De klant aanvaardt dat Double MP
de wagens en beschermingsmaterialen waarmee de
goederen worden afgehaald en teruggebracht kan
controleren, alvorens de goederen mee te geven.
Indien niet aan de door Double MP vereisten wordt
voldaan kan Double MP de bestelling alsnog weigeren
en een schadevergoeding aanrekenen van 50% van de
huurwaarde met een minimum van € 50 exclusief 21%
BTW.
7. Indien de goederen door de klant worden afgehaald en
teruggebracht dient de klant zelf, op eigen risico, in te
staan voor het laden en lossen. Bij zware stukken kan er
op aanvraag hulp bekomen worden.
8. De klant kan wijzigingen vragen aan de bestelling tot vijf
dagen voor de voorziene leveringsdatum/ datum van
ophaling. Latere wijzigingen worden niet toegestaan.
9. De klant kan zijn bestelling kostenloos annuleren tot vijf
dagen voor de voorziene leveringsdatum / datum van
ophaling. Bij annulering na deze periode behoudt Double
MP zich het recht voor een schadevergoeding, gelijk aan
50% van het totale bedrag met een minimum van € 75,00
euro excl. 21% BTW, aan te rekenen.
10. Levering gebeurt op de plaats zoals door de klant
meegedeeld op het ogenblik van bestelling. Indien de

algemene
voorwaarden
goederen door Double MP geplaatst dienen te worden
op een afstand meer dan 30 meter verwijderd van de
vrachtwagen waar de goederen werden gelost, zal een
meerprijs van 35 euro (excl. 21% BTW ) / per persoon/ uur
worden aangerekend.
11. De plaatsing gebeurt op risico en voor rekening van
de klant. Double MP is niet verantwoordelijk voor
omstandigheden die de plaatsing van de goederen
bemoeilijken of onmogelijk maken (vb. doorgang
geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en andere
factoren). De klant is in deze gevallen verantwoordelijk
en kan geen schadevergoeding verhalen op Double MP.
12. Alle materialen worden standaard op het gelijkvloers
geleverd.
13. Wachttijden worden steeds aangerekend aan €35 excl.
21% BTW per uur per persoon.
14. Leveringen via trappen worden enkel uitgevoerd na
aanvraag op voorhand en gebeuren op uitsluitend risico
van de klant. Zonder aanvraag moet dit ter plaatse met de
transportverantwoordelijke besproken worden, die zich
het recht voorbehoud om levering via trap te weigeren.
De meerprijs hiervan wordt aan de hand van het aantal
trappen, situatie ter plaatse en aantal goederen berekend
en dient onmiddellijk ter plaatse door de klant te worden
voldaan.
15. Leveringen via lift wordt enkel uitgevoerd na aanvraag
op voorhand en gebeuren op uitsluitend risico van
de klant. Zonder aanvraag moet dit ter plaatse met de
transportverantwoordelijke besproken worden, welke
zich het recht voorbehoud om de levering via lift te
weigeren. De meerprijs hiervan wordt aan de hand van
het aantal verdiepingen, situatie ter plaatse en aantal
goederen berekend en dient onmiddellijk ter plaatse door
de klant te worden voldaan.
16. De klant staat in voor de teruggave van de goederen
in de staat zoals hij deze heeft ontvangen, waarbij
de klant alle nodige zorgen (proper krijgen = proper
teruggeven) zal besteden aan de goederen teneinde een
correcte teruggave te verzekeren. De klant zal daartoe
desgevallend een passende verzekering afsluiten en zich
als een goed huisvader gedragen.
17. Na controle en reiniging van de teruggegeven goederen
door Double MP zullen de mogelijke tekorten,
onreinheden en eventuele beschadigingen aan de klant
worden medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan
variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na het event. Zonder
schriftelijk tegenbericht van de klant worden de kosten
verbonden aan de vastgestelde tekorten, beschadigingen
en extra poetswerk gefactureerd 15 kalenderdagen na
deze melding.
18. Voor bestellingen van minder dan € 150,00 excl. BTW
wordt een administratieve kost van € 55,00 excl. 21%
BTW in rekening gebracht.
19. Foto’s op de website zijn louter illustratief en niet bindend
en kleine (kleur) afwijkingen kunnen voorkomen.
20. Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene
voorwaarden. Nederlandstalige rechtbanken te Brussel
zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen.
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Meubilair en decoratie

techniek

1
2-5
6-9
10-14
15-21
22-30

1
2
3
4-7
8-11
12-15
15-21
22-30

dag
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

basisprijs
basisprijs x 1,5
basisprijs x 2
basisprijs x 2,5
basisprijs x 3
basisprijs x 4

dag
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

basisprijs
basisprijs x 1,5
basisprijs x 2
basisprijs x 2,5
basisprijs x 3
basisprijs x 4
basisprijs x 5
basisprijs x 6
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huren

Kantoor

contact

Double MP bvba
Kouterlaan 2–1
1745 Opwijk

Tel. 052 55 05 72
Mobiel Tom 0476 40 53 42
Mobiel Marijke 0472 73 64 96

Showroom

info@decoratiehuren.be
www.decoratiehuren.be

Leireken 1
(Broekstraat ingeven met GPS)
1745 Opwijk
We hebben constant verschillende opstellingen van themadecoratie.
Te bezichtigen na afspraak.

Kantoor

contact

Lemon bvba
Kouterlaan 2–1
1745 Opwijk

Tel. 052 55 05 72
Mobiel Tom 0476 40 53 42
Mobiel Marijke 0472 73 64 96

Showroom

info@lemonbvba.be
www.lemonbvba.be

Leireken 1
(Broekstraat ingeven met GPS)
1745 Opwijk
We werken enkel met kwalitatieve merken zoals D&B, Pioneer, Ayrton, Shure,
GLP, High End, Luxibel, Digico, Soundcraft of Yamaha.

EVENTROOM
The place to be

locatie

contact

Buisstraat 19b
2890 Sint-Amands

Tel. 052 55 05 72
Mobiel Tom 0476 40 53 42
Mobiel Marijke 0472 73 64 96
info@eventroom.be
www.eventroom.be

350 m² luxueuze en moderne feestzaal die volledig naar wens aan te kleden is.

Kantoor

contact

Double MP bvba
Kouterlaan 2–1
1745 Opwijk

Tel. 052 55 05 72
Mobiel Tom 0476 40 53 42
Mobiel Marijke 0472 73 64 96
info@doublemp.be
www.doublemp.be

contact
Met deze prijslijst kun je zelf al een eerste prijsindicatie voor jouw event of klant uitwerken.
Uiteraard staat het Loungeverhuur-team steeds voor je klaar om je een concept of offerte
op maat te bezorgen. Eventueel inclusief een 3D-intekening van de inkleding van de zaal.

Follow us on

Double MP bvba
Kouterlaan 2-1
1745 Opwijk
Tel. 052 55 05 72
Mobiel Tom 0476 40 53 42
Mobiel Marijke 0472 73 64 96

verhuur

info@loungeverhuur.be
www.loungeverhuur.be

