Welkom bij Staarinkevents, Partyservice Dienstverlening Feestverhuur Partytentverhuur De
Achterhoek De Liemers en catering
Kwaliteit staat bij ons voorop, uiteraard tegen een scherpe prijs.

Staarink events is een bedrijf uit Didam die uw feesten en partijen tot een groot succes kunnen
maken.
Bij ons kunt u huren, party benodigheden statafels hangtafels tafels buffettafels biertafels stoelen
barkrukken heater lounge-heater parasol vloer palmboom verlichting
opblaasfiguren geluidsinstallaties glasdeurkoelkast buffetservice champagnetafel ledtafels
pagodetent partytent sfeerverlichting ledverlichting glaswerk koffietafel rode loper enz.
Tevens kunt u ook bij ons terecht voor het huren van grote partytenten en pagode tenten
De combinatie van kennis, gedrevenheid en ervaring zorgt ervoor dat wij een goed eindresultaat en
uitstekende service leveren.

professionele partytenten tenten zijn 500gr. m² pvc (vrachtwagenzeil) met 2.20 doorloop hoogte
professionele pagode tenten zijn 500gr. m² pvc (vrachtwagenzeil) met 2.40 doorloop hoogte
en met een brandvertragend certificaat NEN-6065 verplicht door gemeente bij evenementen.

HUUR PRIJZEN ZIJN INCL BTW
In een straal van 15 KM van 6942 Didam daarna € 0,50 cent per kilometer.

Prijzen zijn inclusief brengen opbouwen en aansluiten, volgens de algemene voorwaarden.
1 dag opbouwen 1 dag feest en 1 dag ophalen.

Prijs als minimaal 1 persoon helpt bij het opbouwen en 2 personen bij de grote tenten.
Al onze tenten zijn te koppelen door middel van een regengoot.

TENTEN

Partytent 2x2 meter 500 gr €20,Popuptent 3x3 meter 500 gr €85,Partytent 3x4 meter 500 gr €65,Partytent 3x6 meter 500 gr €85,Partytent 4x4 meter 500 gr €65,Partytent 4x6 meter 500 gr €85,Partytent 4x8 meter 500 gr €85,Partytent 4x10 meter500 gr €105,Partytent 4x12 meter500 gr €125,Partytent 5x4 meter 500 gr €85,Partytent 5x6 meter 500 gr €85,partytent 5x8 meter 500 gr €105.partytent 5x10 meter 500 €135,Pagodetent 4x4 meter750 gr €100,2x pagode 4x4 meter 4x8 €200,3x pagode 4x4 meter 4x12 €300,4x pagode 4x4 meter 4x16 €400,Pagodetent 5x5 meter750 gr €125,2x pagode 5x5 meter 5x10 €250,3x pagode 5x5 meter 5x15 €375,Pagode tent6x6 meter750 gr €150,2 Pagode 6x16 meter 6x12 €300,3 Pagode 6x6 meter 6x18 m €450,Vloer voor partytent €2,50 per m2

TAFELS EN STOELEN
Champagne led tafels div kleuren instelbar €20,Led tafels div kleuren instelbaar €20.Statafel per dag €5,-

Ronde tafel 150cm €7,50Terrastafel rond 80cm €5,Tafel 1.80 lang 0.77 breed €5.biertafelset tafel met 2 banken 0.50 breed en 220 lang €15.biertafel 50x220 cm €7,banken biertafel 20x220 cm €4,Rok voor statafel per dag slim line €5,Rok voor terrastafel per dag slim line €5,Buffettafel 1,80 lang 0,77 breed €5,Buffettafelrok slim line zwart/wit€ 7,50
Tafelkleed 130x220 cm €2,50
Tafelkleed voor ronde tafel 190 cm €3,50
Barkruk per dag € 1.50,- p/s
Stapelstoel kunststof perdag € 1.25,- p/s
stapelstoel gestoffeerd per dag € 2.00,- p/s

SERVIES EN GLASWERK
Percolator 13,5 liter €12.50,koffiekop met schotel en lepel €0.30,thee glas 24cc €0.15,stapelglas bier €0.15,kratje 20 borrelglazen € 5,longdrinkglas 27cc €0.15,witte wijnglazen 38cc €0.35,groot wijnglas 50cc/ 60cc €0.35,heineken stapelglas €0.15,Heineken fluitje €0.15,champagne glas flute 15cc €0.15,Waterkaraf sapkan 1,3 l €1,-

Dienbladen antislip 35 cm €1,Serveer plateau 31x42 barok €2,-

OVERIG
Glasdeur koelkast 360 liter 170 hoog €25,Glasdeur koelkast 500 liter 160 hoog €30,Gesloten koelkast 560 liter 180 hoog €30,Rode loper 100 cm breed en 10 m lang €15,6 afzetpaaltjes zilver 4 rode koorden en rode loper 90x250 cm €50,6 afzetpaaltjes zilver 4 zwarte koorden en zwarte loper 100x250 cm €50,Garderoberek met hangers 150/180cm br €15,staande kapstok €5,grote kandelaar 120 cm hoog €10,Parasol 4 meter met voet €20,Palmboom kunststof €10,kerstboom €5,palmboom op grijze zuil 220 cm hoog €12.50,Kleine geluidsinstallatie 2x500 watt € 75,Grote geluidsinstallatie 2x1500 watt € 150,microfoon met draad € 5,microfoon draadloos € 35,Loungeheater exclusief gasfles € 25,flameheater exclusief gasfles € 25,Heater klein Remko PRT10 10 KW exclusief gasfles € 25,Volle gasfles groot € 30,- / € 3,- per kg
Verlichting 10 meter prikkabel 20xled warmwit € 10,Verlichting 6 meter prikkabel 11xled warmwit € 7.50,Rekje met 4 x par spots led div kleuren € 15,Verlichting led buitenlamp div. kleuren instelbaar € 7,50

Verlichting 4 bollampen 15 cm € 7,50
Verlichting 8 bollen 15 cm voor de grote tenten € 12,50
Led bollen 40 cm op zuil 125cm en 150 cm hoog kan ook buiten gebruikt worden div. kleuren
instelbaar € 12,50
Vlam op zuil 175 cm hoog € 12.50
Olie brander/toorts 2 stuks 110 cm hoog € 10,Biertap met spoelbak en koolzuur €55,door tap service nederland onderhouden.
mobile Bar front RVS 140 cm x 60 cm en 125 hoog met spoelbak €25

OPBLAASFIGUREN
beschuit met muisjes €25,-per week 120 cm doorsnede op paal 270 cm
paal moet 70 cm in de grond.
borg €50,Verhuur opblaas abraham en Sara:
Abraham cartoon 4,5 meter hoog inclusief banner 50
Prijs is inclusief BTW.
Huurprijs voor 3 dagen €35,Huursom extra dag €5,Huursom week €50,borg €50,Sara cartoon 4,3 meter hoog inclusief banner 50:
Prijs is inclusief BTW.
Huurprijs voor 3 dagen €35,Huursom extra dag €5,Huursom week €50,borg €50,Jarige man cartoon 4,5 meter hoog inclusief banner 40/45/60/65:
Prijs is inclusief BTW.

Huurprijs voor 3 dagen €35,Huursom extra dag €5,Huursom week €50,borg €50,Jarige vrouw cartoon 4,3 meter hoog inclusief banner 40/45/60/65:
Prijs is inclusief BTW.
Huurprijs voor 3 dagen €35,Huursom extra dag €5,Huursom week €50,borg €50,-

Prijzen zijn inclusief brengen, opbouwen en aansluiten behalve het bezorgen en ophalen van de
opblaasfiguren,
dit tegen meerprijs. Vraag naar de voorwaarden.

Wat voor tent heeft u nodig.
Zonder buffet en stoelen = 1 Persoon per 1 m²
Met zitplaatsen = 1 persoon per 1,2 m²
Met zitplaatsen en buffet = 1 persoon per 1,5 m²
Voor nadere info zie onze website!

Wij vragen te allen tijde om legitimatie.
Van uw legitimatie maken wij een kopie.
borg opblaasfiguren en beschuit €50,Bij alles zijn de algemene huurvoorwaarden van kracht.
Staarinkevents/staarinkdienstverlening.

