PRIJSLIJST VERHUUR
Barkruk
Bartafel enkel Hout
Bartafel dubbel Hout
Bartafel enkel.
Metalen onderstel met blad
naar keuze. ( grenen, eiken,
notelaar, wenge)
Toog klein
Toog groot
Toog met spoelbak
Ontvangstbalie
Asbak + wit zand
Bloembak klein
Bloembak rechthoekig
Bloembak groot

Afmetingen HxLxB
83 x 40 x 40 cm
114 x 80 x 80 cm
114 x 200 x 80 cm
114 x 80 x 80 cm

Dag (24 uur)
€9
€ 14
€ 21
€ 17

+ extra dag (24 uur)
€2
€3
€3
€3

100 x 100 x 50 cm
100 x 200 x 50 cm
90 x 155 x 77 cm
117 x 105 x 57 cm
110 x 40 x 40 cm
40 x 40 x 40 cm
40 x 80 x 40 cm
80 x 80 x 40 cm

€ 45
€ 55
€ 70
€ 50
€ 10
€12
€14
€17

€4
€4
€5
€4
€3
€2
€2
€3

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Verkoop en verhuur van meubelen
info@woodidit.be

0492/44 84 71

PAKKETTEN

Pakket 1

Dag (24 uur)
€ 47,5

Extra dag ( 24 uur )
€ 10

Gegeven Korting
- 5%

Bartafel enkel
4 barkrukken
Pakket 2
Bartafel dubbel
€ 71
€ 14
- 5%
6 barkrukken
Pakket 3
3 bartafels enkel
€ 168
€ 32
- 10 %
10 barkrukken
Toog klein
Asbak
Pakket 4
10 bartafels enkel
€ 437
€ 75
- 15 %
20 barkrukken
Toog groot
Toog met spoelbak
Ontvangstbalie
2 asbakken
Deze pakketten zijn slechts voorbeelden, bij reservatie van meerdere items/ langere verhuurperiode kan steeds een prijs overeen gekomen worden

Levering/afhaling
•
•
•

Bij een levering op locatie wordt er steeds een leveringskost aangerekend. Deze bedraagt €25 voor afstanden binnen een straal van 20 km tot
Rijkevorsel. Voor verdere afstanden wordt €1 aangerekend per bijkomende kilometer.
Afhaling is ook steeds mogelijk. Let op: het huurcontract start bij afhaling van de goederen en eindigt wanneer ze terug in ons bezit zijn.
Levering en afhaling is mogelijk tussen 8 en 19u. Het exacte uur wordt steeds vooraf overeen gekomen.
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