Non food
€ 50,00

Partytent
Wij verhuren professionele witte
partytenten met een chique uitstraling.
De partytenten zijn gemakkelijk
op te zetten door 2 personen. Een
bouwtekening wordt meegeleverd.

Eten & drinken
Limofant
Laat de kinderen hun eigen
limonade uit de olifant tappen. Op het
pedaal stappen en de limonade komt
uit de slurf. Voor de oudere feestganger
onder ons kan er ook bier en wijn getapt
worden. Incl. 100 bekers en 3 ltr. ranja.

Prijs: excl. opbouw.
Prijs: incl. opbouw op aanvraag.
Afm. 3.0 m x 6.0 m
Afm. 4.0 m x 8.0 m

€ 10,00

Partyverhuur

€ 30,00

€ 15,00

Prikkabel
Ideaal voor de late uurtjes in uw tent.
Voor een gezellige sfeer. De prikkabel is
15 m lang.

Percolator, Waterkoker, Couvert,
Glaswerk, Kop & schotel
€ 15,00
Percolator:
Waterkoker:
€ 15,00
Couvert:
€ 1,00 p.p.
Soepkom:
€ 0,25 p/st
Kop & schotels: € 0,25 p/st
Gebaksbordjes: € 0,25 p/st
Glaswerk: € 5,00 per krat c.a. 40 glazen.

Vanaf

Vanaf

€ 7,50

€ 7,50
Terras heater

€ 7,50,Elektrische heater:
€ 10,00,Statafel heater:
€ 25,00,Gas heater:
excl. gas, dit wordt later verrekend.
€ 5,00

Statafel
Met de statafel creëert u een
ontspannen en informele sfeer op
uw feest. De statafels zijn stevig en
inklapbaar. Om de statafels een wat
stijlvollere look te geven hebben wij
ook statafelrokken te huur. Zo ziet het
er nog chiquer uit.

Koelkast:
€ 15,00
Koelbox:
€ 7,50
Chafing dishes: € 10,00 (incl. inzetbakken)
Soepketel:
€ 7,50
€ 85,00
Biertap
Biertap huren voor een gelegenheid
met veel bierdrinkers.
Biertap
€ 50,00
Belgisch bier: € 85,00 (50 ltr.)
A-merken: € 140,00 (50 ltr.)

Statafel: € 5,00
Tafelrok: € 4,00 (zwart)
Vanaf

Niet gebruikte fusten kunnen retour.
Vanaf

€ 1,25

€ 55,00

Kuipstoel +tafel
Deze kuipstoel is ideaal voor een
feestje waarbij je meerdere mensen
verwacht.

Vanaf

Prijs: € 55,00 incl.50 stokjes
Prijs: € 60,00 incl.100 stokjes
Elke volgende 50 stokjes € 7.50

Springkussens
Jubileum

Vanaf

€ 5,00
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Suikerspin
Bij elk kinderfeest hoort iets lekkers,
lekkers dat je niet elke dag krijgt. Wij
verhuren een professionele suikerspin
machine

Stoel: € 1,25.Evt. stoffen kussentje: € 0.25 (zwart)
Tafel: € 5,00
Evt. tafelkleed: € 3,00 (zwart)

voor elke gelegenheid!

€ 55,00

Bierbank en buffettafel
Biertafel Incl. 2 bierbanken zijn een
“must” voor elk feest en evenement.

Popcornmachine
Wilt u de kinderen eens lekker
verrassen? Een popcornmachine valt
altijd in de smaak. Leuk voor een
kinderfeestje of schoolfeest.

Bierbankset: € 10,00
Buffettafel: € 5,00
Buffetrok: € 4,00 (zwart)

Prijs: € 55,00 incl.50 bekers
Prijs: € 60,00 incl. 100 bekers
Elke volgende 50 bekers € 7.50

Non food
Eten & drinken

Koopmansplein 16, Ten Boer
Telefoon 050-3023700
of 06-12927845
www.slagerijkoopmanshoekje.nl
info@slagerijkoopmanshoekje.nl
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Welkom!

Springkussens
€ 80,00

Jubileum
€ 80,00

P. dag

€ 40,00

€ 40,00

P. dag

Slagerij ‘t Koopmanshoekje is meer dan alleen een slagerij.
Wij, van slagerij ’t Koopmanshoekje, hebben allerlei voorzieningen om u het
grootste en beste feest te geven.
Wij beschikken namelijk over diverse artikelen die jong en oud vermaken!
U kent het wel: er is iemand jarig of u organiseert een groot feest waarbij u veel aan
uw hoofd heeft. Eigenlijk weet u niet precies wat u nodig heeft en waar u dit kunt
krijgen. Al deze zorgen kunnen wij wegnemen!
Wij helpen u bij het organiseren van uw feest en leveren u alles wat u nodig heeft!
Van springkussens tot suikerspin en van partytenten tot koelkasten: wij leveren het
voor u! Service staat bij ons hoog in het vaandel. Vandaar dat wij ons uiterste best
voor u doen!

Koe

Circus

Dit vrolijke landelijke springkussen is een
aanwinst op uw feest. Het is voorzien van
een dak, dus een beetje slecht weer is
geen probleem.

Een topper onder de springkussens,
voorzien van een gesloten dak in frisse
kleuren met leuke decoraties.

Afm. 4.0 m x 5.2 m x 4.5 m

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en op afhaalbasis.
Eventueel hebben wij een aanhanger te leen om uw springkussen te vervoeren.

Vrolijke blikvangers voor een jubileum. De poppen zijn 3.5 m hoog en
worden geleverd met een bijpassende elektrische blower. Sarah en Abraham
poppen kunnen de dag voorafgaand aan het feest worden opgehaald.
Terugbrengen mag de dag na het feest.

€ 100,00

€ 60,00

€ 40,00

P. dag

P. dag

Mocht u meerdere producten willen huren, dan maken wij voor u een
passende offerte.
Neem gerust contact met ons op.
René Hummel
Sietse Pot

Afm. 4.0 m x 5.2 m x 4.5 m

Abraham & Sarah

€ 40,00

06-12927845
06-23453696

Met 1 telefoontje uw feest compleet!
Speeleiland

Klauterbaan

Een attractie voor de kleintjes tot 6 jaar.
Springen en spelen in 1. Leuk te combineren met de limofant.

Wilt eens iets anders dan springen?
Wij hebben voor u een klauterbaan. Aan
de ene kant klimmen en aan de andere
kant glijden. Succes verzekerd.

Afm. 6.0 m x 4.0 m

Afm. 10.0 m x 2.5 m

€ 80,00

Sky dancers

Ouwe zak

De opblaas abraham of sarah in een
modern jasje: dansend in de wind.
Als dat geen feest is!
Ook deze poppen zijn 3.5 m hoog.

Net even anders, voor elk
gewenst jubileum.
Succes verzekerd.

€ 40,00

€ 40,00

€ 125,00

P. dag

P. dag

7 me
te
hoog r

Aap

Buikschuifbaan

Een mooi en ruim springkussen.
Door zijn vrolijke kleuren en de mooie
decoratie op de binnenwanden, palen en
het dak is het een echte blikvanger.

Heb je de zomer in je bol en wil je
een echt waterspektakel, dan is de
buikschuifbaan, met aan het einde een
zwembadje, zeker een succes! Het enige
wat nodig is, is water en groene zeep.

Afm. 4.0 m x 5.2 m x 4.5 m
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Afm. 13.0 m x 2.0 m

Ooievaar

Champagnefles

Vrolijke blikvanger voor een nieuwe
wereldburger! De hoogte is 3.8 m
en wordt geleverd met elektrische
blower. De ooievaar huurt u voor
een periode van 8 aaneengesloten
dagen.

Deze reusachtige champagnefles
kunt u niet alleen gebruiken als
blikvanger, maar ook vullen met
heliumballonnen(max.500) voor
bijv. een opening, bruiloft etc.
Prijs is excl. ballonnen, prijs incl.
ballonnen en helium op aanvraag.
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