
 

 

 

 

 

 

evenement- en feestverhuur   

tafels, stoelen, borden, bestekken, friteuses, evenementenhekwerk, koelwagen, mobilhome, ... 

Magazijn: Hamsesteenweg 53, 9200 Grembergen 

www.festico.be 

info@festico.be 

GSM: 0471/30.09.61 

 

De aangegeven huurprijzen zijn BTW inbegrepen en steeds voor  een  periode  van  2  dagen (of 

volledig weekend) tenzij anders vermeld of afgesproken. 

Afhalen en terug binnen brengen steeds op afgesproken uur met een verantwoordelijke van Festico 

(na afspraak). 

De prijzen zijn afhaalprijzen ofwel leveren wij ook aan huis tegen een meerprijs indien gewenst. 

Afspraak bij levering: De levering gebeurt op gelijkvloers en tot aan de voordeur.  

 

De reservatie is pas definitief bij ondertekening van een verhuurcontract en na betaling van een 

voorschot. Bij afhaling of levering wordt het resterend bedrag betaald, alsook de afgesproken 

waarborg. De goederen dienen nagekeken en gecontroleerd te worden bij ontvangst. Indien de 

goederen vuil terug binnengebracht worden, zal dit in mindering van uw waarborg gebracht worden. 

Goederen die beschadigd worden binnengebracht of goederen die ontbreken, worden gefactureerd 

aan de huurder tegen de actuele marktprijs (nieuwprijs) van de beschadigde of ontbrekende 

goederen. 

 

Indien u zelf de gehuurde goederen poetst en afwast na gebruik, vervalt de afwaskost. Gelieve dit 

meteen bij de huuraanvraag mee te delen. 
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PRIJZEN/STUK (BTW inclusief) en afgehaald in ons magazijn: 

 

Materiaal       Huur   Afwaskost 

Soepbord       0,12   0,10 

Plat bord       0,12   0,10 

Dessertbord       0,12   0,10 

Tas + ondertas       0,20   0,15 

Frietkom inox       0,50   0,50 

Plooitafel 4 pers (120cm x 76cm)             2,50    

Plooitafel 6 pers (180cm x 76cm)    4,50 

Plooitafel 6 pers (180cm x 85cm)    4,50 

Luxe-vouwstoel inox       1,50 

(met zitkussen en kunststof rug) 

Vouwstoel metaal      0,45 

(met zit en rug in kunststof) 

Bartafel rond met diameter 90cm (H:110cm)   8,00     

Bartafel-linnen stretch zwart (incl waskost)   10,00  

Kleerhangrek op wieltjes gegalvaniseerd (ca. 40 jassen/rek) 14,50 

Kleerhanger inclusief 2 garderobenummers (voor vestiaire) 0,30   

Terrasverwarmer electrisch infrarood met statief  20,00 

Friteuse enkel gas 12 liter     20,00   30,00 

Friteuse enkel gas 15 liter     25,00   30,00 

Friteuse dubbel elektrisch 2 x 3 liter     15,00   20,00 

Hamburger bakplaat gas     25,00   20,00 

Paella pan 80 cm + gasbrander     25,00   20,00 

Hot dog verwarmer elektrisch     25,00   15,00 

Percolator 15 liter      15,00   2,50 

 

 

 

 



 

 

Voetbalkooi ovaal (9m50 x 5m80)    150,00 / weekend (2 dagen) 

(Levering en ophaling inbegrepen in deze prijs in een straal van 15km rond Grembergen. Voor 

bijkomende kilometers wordt er 0,65€/extra km aangerekend. Festico helpt bij de installatie 

en demontage met hulp van 2 personen van de huurder) 

 

Springkasteel tijger mini-hindernisbaan    125,00 / 1 dag  -  175,00 / 2 dagen 

Afmeting: 6,2m lengte x 4m breedte x 3,1m hoog 

(leveren en ophaling inbegrepen in deze prijs in een straal van 15 km rond Grembergen. Voor 

bijkomende kilometers wordt er 0,65€/extra km aangerekend) 

 

Koelwagen (B-rijbewijs)      100,00 / 1 dag  -  150,00 / 2 dagen 

Mobilhome (B-rijbewijs)     prijzen op aanvraag  

Heras evenementenhekwerk      prijzen op aanvraag (per week) 

 

 


