
Aanvraagformulier materialen uitleen  
Het aanvraagformulier wordt behandeld door de afdeling Samenleving van de gemeente Nissewaard.  

1 

 

 
 

Algemene gegevens aanvraag  

Wat  In te vullen door aanvrager  

Naam aanvragende organisatie 
*Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet 

namens uw organisatie 

 

 

E-mailadres organisatie  
*Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet 
namens uw organisatie 

 

 

Telefoonnummer organisatie  
*Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet 

namens uw organisatie 

 

 

Website (en/of social media)  
 
 

 

Naam contactpersoon  

 
 

 

Adres contactpersoon  
*Postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats 

 

 

Wijk/Dorp in gemeente Nissewaard 
*omcirkel uw wijk of dorp   

 

Vogelenzang / Akkers / Vriesland / 

Groenewoud / Sterrenkwartier / Centrum / 

Vier ambachten / Schiekamp / Hoogwerf / 

Hoek / Gildenwijk / Waterland / Maaswijk / 

Schenkel / Elementen / Hekelingen / 

Zuidland / Simonshaven / Geervliet / 

Heenvliet / Abbenbroek / Oudenhoorn  
Datum aanvraag  

 
Datum initiatief   

 
Vast telefoonnummer  
 
 

 

Mobiel telefoonnummer  
 
 

 

E-mailadres contactpersoon  
 
 

 

Naam contactpersoon (2)  

 
 

 

Adres contactpersoon (2)  
 
 

 

Vast telefoonnummer (2) 

 
  

 

Mobiel telefoonnummer (2)  
 

 

 

E-mailadres contactpersoon (2)  
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Vraagt u voor het eerst materialen aan         □ ja     □ nee 

aan bij de gemeente?      
 
De uitleenmaterialen is door de gemeente Nissewaard beschikbaar gesteld voor onderstaande 
doelgroepen, geef aan onder welke categorie u valt.  

□Bewonersinitiatief  

□Bewonersvereniging  

□*Sport/culturele verenigingen    

□*Onderwijs  

 
(NB:*Sport/culturele verenigingen en onderwijsinstellingen komen alleen in aanmerking voor de gratis uitleen 
wanneer er een activiteit wordt ontplooid om de leefbaarheid van de inwoners te vergroten)   

Heeft u al een vergunning aangevraagd?           □ ja     □ nee 

(NB:*Zo nee, check dan even bij de medewerker van team Samenleving of dit verplicht is. Dit kan afhangen 
van de grootte van uw activiteit, let op! Zonder vergunning of toestemming worden de materialen niet 
uitgeleend) 

Heeft u al een subsidie aanvraag gedaan?          □ ja     □ nee 

 

Zo ja, heeft u deze subsidie aanvraag gekregen?         □ ja     □ nee 

 
 

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen wij u algemene informatie over 
de activiteit waar de aanvraag voor wordt gedaan.  

 

Informatie In te vullen door aanvrager  

Activiteit  *Geef hier in het kort weer waar u de materialen voor gaat gebruiken 
 

Datum  *Wanneer gaat het plaats vinden ? 
 
 

Aanvangstijd *Wanneer start de tijd en vermeld meteen wanneer er opgebouwd kan worden ? 
 
 

Eindtijd  *Tot hoe laat gaat de activiteit door en wanneer kan er weer worden opgeruimd ? 
 
 

Locatie *Waar wordt de activiteit gehouden ?  
 
 

Doel  *Wat wilt u met de activiteit bereiken ? 
 
 

Doelgroep *Voor wie gaat u de activiteit organiseren ?  
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Geef hieronder aan van welk materiaal u gebruik wilt maken.   

□Een tent van 6 bij 6 meter (gecertificeerd en voldoet aan veiligheidsnormen van brandweer)  

□……… Lange tafels (Maximaal 20 stuks, geef op de stippellijn het aantal aan)  

□……… Banken (Maximaal 40 stuks, geef op de stippellijn het aantal aan)  

□ 1 Gas barbecue (Barbecue dient schoon terug afgeleverd te worden. Eventuele kosten zullen achteraf aan 

de organisatie gefactureerd worden. Kosten hiervoor bedragen € 55,-)                 

□ 1 Brandblusser  

□ Geluidsinstallatie met 1 draadloze microfoon (geïntegreerde versterker met cd-speler)  

 
Mocht u meer materialen willen gebruik dan moet u deze financieren vanuit uw eigen budget. De 
materialenlijst van de firma die de tenten levert is in bijlage 2 te vinden. U kunt deze rechtstreeks 
afnemen bij de firma. De kosten worden achteraf aan u gefactureerd door de firma Opmeer.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akkoord met de voorwaarden     Akkoord met de terugleverantie 
Handtekening aanvrager       Handtekening medewerkers Firma Opmeer  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
       Opmeer  

       info@opmeerverhuurservice.nl   
       tel: 0180-419443 
       Mobiel: 06-22836933 
        

mailto:info@opmeerverhuurservice.nl
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Bijlage 1. Algemene voorwaarden  

 
1. De aanvrager toont bij desbetreffende medewerker van de gemeente Nissewaard, afd. 

Samenleving aan dat het hier gaat om een activiteit ten behoeve van de leefbaarheid van  
bewoners in een straat, buurt of wijk van de gemeente Nissewaard.  
 

2. Indien nodig overlegt de aanvrager een reeds afgegeven vergunning, een aanvraag voor 
vergunning of een plan dat moet leiden tot een vergunningaanvraag. (NB: Een alsnog 
geweigerde vergunning leidt automatisch tot geen beschikbaarstelling van de materialen)  
 

3. De desbetreffende medewerker van team Samenleving keurt de aanvraag goed voordat tot 
beschikbaarstelling wordt overgegaan. Nadere afspraken over data, tijden etc. worden 
overeengekomen.  

 
4. Elektrische apparaten dienen aangesloten te worden volgens de geldende voedings- en 

beschermingsnormen. (zie ook de nadere voorwaarden die gesteld zijn in de vergunning)  
 

5. De gasbarbecue dient volgens de bijgeleverde aanwijzingen gebruikt te worden (zie ook de 
nadere voorwaarden die gesteld zijn in de vergunning)  

 
6. Indien de aanvraag ook het gebruik van de tent behelst gelden de volgende 

instructies/voorwaarden:  
6.1 Indien de aanvrager een rechtspersoon betreft wordt bedoeld: diegene die een 

dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid draagt;  
6.2 Indien de aanvrager een natuurlijk persoon betreft wordt deze persoon geacht bij 

de instructie van de firma Opmeer, voor plaatsing van de tent, aanwezig te zijn;  

6.3 Bij windkracht 5 of meer wordt niet overgegaan tot de beschikbaarstelling van de 
tent. Indien deze windkracht ’’op’ komt zetten” tijdens de activiteit dan wordt de 
aanvrager verplicht direct contact op te nemen met firma Opmeer voor het 
onmiddellijk weg laten halen van de tent;  

6.4 Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de bewonersactiviteit, wordt bij de 
aanvraag de afmeting van de gewenste tent bepaald door de medewerker van team 
Samenleving.  

 
7. Alle beschikbaar gestelde materialen dienen na afloop schoon en heel door de aanvrager 

aangeboden c.q. teruggebracht te worden. (NB: De kosten voor het schoonmaken van de 

barbecue bedragen € 55,- en zullen achteraf bij de aanklager worden gedeclareerd)  
 

8. Indien beschadiging of vermissing van onderdelen c.q. materialen optreedt tijdens de 

gehele beschikbaarstellingtermijn dient op de eerst volgende werkdag direct de 
desbetreffende medewerker van team Samenleving in kennis te worden gesteld.   
 

9. De aanvrager wordt geacht een daartoe doelmatige verzekering voor een ’’evenement’’ te 
hebben afgesloten. (NB: Mogelijk dat de activiteit valt onder de huidige gemeentelijk 
afgesloten verzekering voor vrijwilligers c.q. gemeentelijke vrijwilligersactiviteiten. Hier zal 
per geval door de medewerker van team Samenleving uitsluitsel over verkregen moeten 

worden)  
 

10. De bepalingen in de vergunning en het aanvraagformulier zijn bovenal leidend. Nadere 
bepalingen kunnen door een medewerker van team Samenleving gesteld worden.  
 

11. Voor alle beschikbaar gestelde materialen geldt dat het gebruik op eigen risico van de 
aanvrager plaatsvindt. Dit gedurende de gehele termijn waarin de aanvrager beschikt over 

de beschikbaar gestelde materialen.  
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Bijlage 2. Prijslijst Opmeer   
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Stoelen  Excl. Btw  Incl. Btw  

Klapstoel, samsonite blauw  1,25 €  1,51 €  

Klapstoel, hout  1,00 €  1,21 €  

Koppelstoel, stapelbaar  1,50 €  1,82 €  

Terrasstoel kunststof wit met 
armleuning  

1,50 €  1,82 €  

Terrasstoel kunststof blauw/wit 
met armleuning  

1,50 €  1,82 €  

Terrasstoel rotan met armleuning  4,50 €  5,45 €  

Kussen voor rotanstoel, bordeaux  1,00 €  1,21 €  

Kussen voor rotanstoel, blauw  1,00 €  1,21 €  

Gouden stoel met rode velourse 
zitting  

3,50 €  4,24 €  

Luxe stoel met blauwe velourse 
zitting en rugleuning  

4,00 €  4,84 €  

Stackchair met gestoffeerde 
rugleuning en zitting, blauw  

2,50 €  3,03 €  

Stackchair met gestoffeerde 
rugleuning en zitting, zwart  

2,50 €  3,03 €  

Stackchair met gestoffeerde 
rugleuning en zitting, bordeaux  

2,50 €  3,03 €  

Picknickbank 220x25  2,50 €  3,03 €  

Barkruk luxe met rugleuning, 
zwart  

4,00 €  4,84 €  

Tafels  
Wat  Maten  Excl Btw.  Incl Btw.  

Tafel met lossepootjes  150x60  3,50 €  4,24 €  

Tafel met lossepootjes  120x80  4,00 €  4,84 €  

Examentafel, inklapbaar  60x90  2,00 €  2,42 €  

Tafel, inklapbaar  120x80  4,50 €  5,45 €  

Tafel, inklapbaar buffet  180x77  5,50 €  6,66 €  

Tafel, inklapbaar  200x80  6,50 €  7,87 €  

Buffettafel, inklapbaar  180x80  5,50 €  6,66 €  

Buffettafel  220x60  5,25 €  6,35 €  

Picknicktafel  220x50  5,00 €  6,05 €  

Terrastafel kunststof wit, 
rond  

90 cm  3,75 €  4,54 €  

Terrastafel, inklapbaar 
rond  

85 cm  3,50 €  4,24 €  

Terrastafel, inklapbaar 
rond  

70 cm  3,25 €  3,93 €  

Statafel, inklapbaar rond  90 cm  9,00 €  10,89 €  

LED statafel, rond  90 cm  40,00 €  48,40 €  

Rotantafel, met 
granietblad rond  

90 cm  5,50 €  6,66 €  

Tafel, inklapbaar rond 8 
personen  

150 cm  7,50 €  9,08 €  

Katheder, staan bruin  20,00 €  24,20 €  

Katheder, tafelmodel  10,00 €  12,10 €  

Kamerscherm, 2 delig  140x200  7,50 €  9,08 €  

Garderobe  
Garderoberek, verrijdbaar  11,50 €  13,92 €  

Kledinghanger, kunststof  0,07 €  0,08 €  

Garderobenummers  per boekje  1,00 €  1,21 €  

Modeshow spiegel  15,50 €  18,76€  

   



Aanvraagformulier materialen uitleen  
Het aanvraagformulier wordt behandeld door de afdeling Samenleving van de gemeente Nissewaard.  

7 

 

 

Glaswerk Excl. Btw Incl. Btw 

Advocaatcoupe 0,15 € 0,18 € 

Bierglas flute 27 cl 0,15 € 0,18 € 

Bierglas stapel, kraag 28 cl 0,15 € 0,18 € 

Bierglas stapel, tulp 28 cl 0,15 € 0,18 € 

Borrelglas 11 cl 0,15 € 0,18 € 

Champagnecoupe 16 cl 0,20 € 0,24 € 

Champagneflute 17 cl 0,20 € 0,24 € 

Cocktailglas 19 cl 0,20 € 0,24 € 

Cognacglas 25 cl 0,15 € 0,18 € 

Irish coffeglas 0,15 € 0,18 € 

Limonadeglas 20 cl 0,15 € 0,18 € 

Jus d'orangeglas 24,5 cl 0,15 € 0,18 € 

Likeurcoupe 10 cl 0,15 € 0,18 € 

Longdrinkglas 27 cl 0,15 € 0,18 € 

Portglas 12 cl 0,15 € 0,18 € 

Sherryglas 12 cl 0,15 € 0,18 € 

Whiskeyglas 25 cl 0,15 € 0,18 € 

Wijnglas 14,5 cl 0,15 € 0,18 € 

Wijnglas 19 cl 0,15 € 0,18 € 

Wijnglas 24,5 cl 0,15 € 0,18 € 

Waterglas 24,5 cl 0,15 € 0,18 € 

Wijnglas, bouquet 29 cl 0,10 € 0,12 € 

Glasservies 
Bowlschaal 4 liter 3,50 € 4,24 € 

Bowlschaal 5 liter 3,75 € 4,54 € 

Bowlschaal 6 liter 4,00 € 4,84 € 

Compoteschaal 10 cm 0,20 € 0,24 € 

Compoteschaal 12 cm 0,25 € 0,30 € 

Compoteschaal 14 cm 0,30 € 0,36 € 

Compoteschaal 17 cm 0,50 € 0,61 € 

Compoteschaal 23 cm 0,65 € 0,79 € 

Compoteschaal 32 cm 1,00 € 1,21 € 

IJscoupe, laag op voet 0,25 € 0,30 € 

IJscoupe, hoog op voet 0,25 € 0,30 € 

Bowlcoupe, op voet 0,25 € 0,30 € 

Advocaatcoupe, op voet 0,20 € 0,24 € 

Schenkkan 1,3 liter 0,70 € 0,85 € 

Pindaschaaltje luxe 12 cm 0,25 € 0,30 € 

Bloemenvaasje, smal 15 cm hoog 0,30 € 0,36 € 

Bloemenvaasje, glas model 0,25 € 0,30 € 

Theeglas, luxe met chroom houder 0,30 € 0,36 € 

Gebaksschaal, bruin 
glas 

30 cm rond 0,95 € 1,15 € 

Gebaksbordje, bruin 
glas 

14 cm 0,10 € 0,12€ 
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Bestek  Excl. Btw  Incl. Btw  

Tafellepel  0,15 €  0,18 €  

Tafelvork  0,15 €  0,18 €  

Tafelmes  0,15 €  0,18 €  

Dessertlepel  0,15 €  0,18 €  

Dessertvork  0,15 €  0,18 €  

Cocktailvork  0,15 €  0,18 €  

Sorbetlepel  0,15 €  0,18 €  

Opscheplepel, aardappel  0,45 €  0,54 €  

Opscheplepel, bowl  0,45 €  0,54 €  

Opscheplepel, groente  0,45 €  0,54 €  

Opscheplepel, soep  0,45 €  0,54 €  

Slacouvert  0,90 €  1,09 €  

Sauslepel, klein  0,45 €  0,54 €  

Juslepel  0,45 €  0,54 €  

Gebakschep  0,45 €  0,54 €  

Gebakvork  0,15 €  0,18 €  

Theelepel  0,15 €  0,18 €  

Koffielepel  0,15 €  0,18 €  

IJslepel, kort  0,15 €  0,18 €  

IJslepel, lang  0,15 €  0,18 €  

Botermesje  0,15 €  0,18 €  

Visvork  0,15 €  0,18 €  

Vismes  0,15 €  0,18 €  

Vleeswarenvorkje  0,15 €  0,18 €  

Suikerschep  0,15 €  0,18 €  

Klontjestang  0,15 €  0,18 €  

 
Al ons servies, glaswerk en bestek is op basis van schoon retour. Tegen een vergoeding kunt u  
de materialen door ons laten reinigen 

Afwasservice  per item  0,15 €  0,18€  
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Serviesgoed-porselein  Excl. Btw  Incl. Btw  

Bord, diep  23 cm  0,20 €  0,24 €  

Bord, plat  24 cm  0,20 €  0,24 €  

Bord, dessert  20 cm  0,20 €  0,24 €  

Site plate  17 cm  0,15 €  0,18 €  

Sauskom met schotel  0,90 €  1,09 €  

Schaal ovaal wit  20 cm  0,90 €  1,09 €  

Schaal ovaal wit  24 cm  1,00 €  1,21 €  

Schaal ovaal wit  28 cm  1,15 €  1,39 €  

Schaal ovaal wit  30 cm  1,60 €  1,94 €  

Schaal ovaal wit  39 cm  1,80 €  2,18 €  

Kop en schotel  0,20 €  0,24 €  

Melkbeker  0,30 €  0,36 €  

Gebaksbord  17 cm  0,15 €  0,18 €  

Roomkan, wit  15 ml  0,75 €  0,91 €  

Suikerpotje, wit  20 ml  0,75 €  0,91 €  

Schotel tbv 
suikerpot/roomkan wit  

23 cm  0,95 €  1,15 €  

Soepkom, wit  32 cl  0,15 €  0,18 €  

Soepschotel, wit  16 cm  0,10 €  0,12 €  

Eierdopje  0,15 €  0,18 €  

Etagere creme, 2 
etages, 2 borden  

24 cm  2,50 €  3,03 €  

Etagere, zilver  20 cm  3,95 €  4,78 €  

Petitfour schaaltje  11 cm  0,15 €  0,18 €  

Gebaksschaal  0,40 €  0,48 €  

 
Al ons servies, glaswerk en bestek is op basis van schoon retour. Tegen een vergoeding kunt u  
de materialen door ons laten reinigen.  

 
Afwasservice  

 
per item  

 
0,15 €  

 
0,18€  
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Chroomstaal  Excl. Btw  Incl. Btw  

Asverzamelaar  1,95 €  2,36 €  

Serveerblad rond  33 cm  2,00 €  2,42 €  

Groenteschaal  20 cm  1,35 €  1,63 €  

Sauskom  0,60 €  0,73 €  

Soepkom met schotel  0,25 €  0,30 €  

Champagnekoeler  2,75 €  3,33 €  

Tafelasbak  17 cm  0,30 €  0,36 €  

Koffieschenkkan met 
deksel  

1,5 liter  1,50 €  1,82 €  

Theekan met deksel  1 liter  1,50 €  1,82 €  

Roomkan met deksel  0,3 liter  0,45 €  0,54 €  

Suikerpot met deksel  0,3 liter  0,45 €  0,54 €  

Roomkan zonder deksel  0,3 liter  0,25 €  0,30 €  

Rechaud met 2 wakchine cups  1,00 €  1,21 €  

Thermoskan, koffie  1 liter  2,50 €  3,03 €  

Thermoskan, thee  1 liter  2,50 €  3,03 €  

Waterketel  2,25 €  2,72 €  

Peperstrooier  0,25 €  0,30 €  

Zoutstrooier  0,25 €  0,30 €  

Ovale schaal, plat  30 cm  1,50 €  1,82 €  

Ovale schaal, plat  35 cm  2,00 €  2,42 €  

Ovale schaal, plat  40 cm  2,25 €  2,72 €  

Ovale schaal, plat  45 cm  2,50 €  3,03 €  

Ovale schaal, plat  50 cm  2,75 €  3,33 €  

Ovale schaal, plat  60 cm  3,50 €  4,24 €  

Ovale schaal, plat  65 cm  3,75 €  4,54 €  

Soepterrine met deksel  3 liter  2,75 €  3,33 €  

Kurkentrekker  klein  0,50 €  0,61 €  

Bowlschaal  6,50 €  7,87 €  

Serveerwagen  11,50 €  13,92 €  

Petitfour bordje  11 cm  0,15 €  0,18 €  

Vleeswaren schaaltje  24x13 cm  0,30 €  0,36 €  

Pompadoerschaal, plat 
met bewerkte rand  

30 cm  1,25 €  1,51 €  

Pompadoerschaal, plat 
met bewerkte rand  

35 cm  1,75 €  2,12 €  

Pompadoerschaal, plat 
met bewerkte rand  

40 cm  2,00 €  2,42 €  

Pompadoerschaal, plat 
met bewerkte rand  

45 cm  2,25 €  2,72 €  

Pompadoerschaal, plat 
met bewerkte rand  

50 cm  2,50 €  3,03€  
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Serveerbuffet en Keukenartikelen  Excl. Btw  Incl. Btw  

Chafingdish met 2 brandpotten  15,00 €  18,15 €  

Chafingdish met 1 brandpotten  12,50 €  15,13 €  

Chafingdish, brandpasta  1,65 €  2,00 €  

Inzetbak gastronoom, 1/1x 65 mm  3,50 €  4,24 €  

Inzetbak gastronoom, 1/2x 100 mm  2,25 €  2,72 €  

Inzetbak gastronoom, 1/3x 100 mm  1,00 €  1,21 €  

Inzetbak gastronoom, 1/4x 100 mm  0,75 €  0,91 €  

Inzetbak gastronoom, 1/8x 100 mm  0,50 €  0,61 €  

Aubain marie, 1 pot electra  11,50 €  13,92 €  

Aubain marie, 8 bakken 
electra  

73x35 cm  29,50 €  35,70 €  

Aubain marie, 3 bakken 
electra  

73x35 cm  25,00 €  30,25 €  

Bakplaat, electra  45x45 cm  22,50 €  27,23 €  

Soepwarmhoudpot  11 liter  20,00 €  24,20 €  

Koffieperculator, 40 kops  12,50 €  15,13 €  

Koffieperculator, 80 kops  16,50 €  19,97 €  

Koffieketel, 40 kops  9,50 €  11,50 €  

Koffieketel, 80 kops  11,50 €  13,92 €  

Warmhoudketel 150 kops  17,50 €  21,18 €  

Koffiezetapparaat met 2 kannen  15,50 €  18,76 €  

Theeketel  5 liter  9,50 €  11,50 €  

Theeperculator, 40 kops  12,50 €  15,13 €  

Bestekbak  1,00 €  1,21 €  

Broodmandje, klein  0,40 €  0,48 €  

Broodmandje, groot  0,50 €  0,61 €  

Dienblad rechthoekig  35x46 cm  0,75 €  0,91 €  

Dienblad rechthoekig  45x60 cm  0,75 €  0,91 €  

Dienblad, rond  40 cm  0,75 €  0,91 €  

Stokbroodsnijder  5,00 €  6,05 €  

Buffetspiegels, rond  9,50 €  11,50 €  

Beenhamklem  16,00 €  19,36 €  

Rechaud, incl glasschaal en deksel  5,50 €  6,66 €  

Rechaud met 2 wakchine cups  2,00 €  2,42 €  

Rechaud met 1 wakchine cup  1,25 €  1,51 €  

Klemspot voor buffetkraam  2,00 €  2,42 €  

Kookplaat electra  1 pits  4,75 €  5,75 €  

Kookplaat electra  2 pits  7,50 €  9,08 €  

Kookplaat gas  4 pits  25,00 €  30,25 €  

Paraplubak  2,50 €  3,03 €  

Etagere creme, 2 
etages, 2 borden  

24 cm  2,50 €  3,03 €  

Etagere, zilver  20 cm  3,95 €  4,78€  
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Biertap  Excl. Btw  Incl. Btw  

Bierbuffet met koeling, 1 tapkraan, spoelbak en werkblad  

97 cm hoog, 200cm breed en 62 cm diep  75,00 €  90,75 €  

Biertap met koeling, 1 tapkraan zonder 
spoelbak  

40,00 €  48,40 €  

Biertap, tafelmodel  35,00 €  42,35 €  

Koelbuffet, tafelmodel  25,00 €  30,25 €  

Spoelborstel  1,00 €  1,21 €  

Fustbier  30 liter  prijs op aanvraag  

Fustbier  50 liter  prijs op aanvraag  

Koolzuur  per 2 kg  5,45 €  6,59 €  

Cocktailbar met LED verlichting  75,00 €  90,75 €  

Koelkast  
Koelkast, hoogmodel  300 liter  45,00 €  54,45 €  

Koelkast, tafelmodel  100 liter  20,00 €  24,20 €  

Koelvitrine, 150 x 95 x 100 cm  75,00 €  90,75 €  

Salade buffetbar, gekoeld 140x 64 x 130 cm  145,00 €  175,45 €  

IJskar met kap, 
verrijdbaar  

220 volt  60,00 €  72,60 €  

IJsbel  2,30 €  2,78 €  

Koelwagen  125,00 €  151,25 €  

Barbecue - Bakapparatuur  
Barbecue, luxe op gas  100x50 cm  75,00 €  90,75 €  

Afzuigsysteem incl. gas  10,00 €  12,10 €  

Bakplaat op gas  85h. 65br. 52d.  45,00 €  54,45 €  

Barbecue op gas  85h. 65br. 52d.  45,00 €  54,45 €  

Barbecue op gas, 
inklapbaar  

85h. 100br. 45d  40,00 €  48,40 €  

Barbecue op gas, 
inklapbaar  

85h. 100br. 30d  30,00 €  36,30 €  

Gas per kilo  3,20 €  3,87 €  

Barbecue gereedschap  3,00 €  3,63 €  

Combi steamer  380 volt  250,00 €  302,50 €  

Hamburgerbakplaat 
electrisch  

45x45 cm  22,50 €  27,23 €  

Kookplaat, gas  4 pits  25,00 €  30,25 €  

Kookplaat, electra  1 pits  4,75 €  5,75 €  

Kookplaat, electra  2 pits  7,50 €  9,08 €  

Friteuse, enkel  220 V, 6 liter  15,50 €  18,76 €  

Marktkramen  
Buffetkraam  200x90 cm  18,50 €  22,39 €  

Marktkraam  300x100 cm  19,50 €  23,60 €  

Marktkraam  400x100 cm  25,00 €  30,25 €  

Achterzeil voor marktkraam  3,50 €  4,24 €  

Klemspot  2,00 €  2,42€  
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Voor tuin en tent  Excl. Btw  Incl. Btw  

Parasol met voet  4,50 €  5,45 €  

Parasol hout, ecru doek  300 cm  29,50 €  35,70 €  

Parasol aluminium, 
bordeaux doek  

400 cm  40,00 €  48,40 €  

Parasol aluminium, 
geel/oranje doek  

400 cm  40,00 €  48,40 €  

Afzetpaaltje luxe, messing  6,00 €  7,26 €  

Afzetkoord, rood  3,00 €  3,63 €  

Curver afvalbak  45 liter  2,00 €  2,42 €  

Afvalzakken  per stuk  0,25 €  0,30 €  

Vuurkorf  5,00 €  6,05 €  

Fransterras incl. verlichting  1.050,00 €  1.270,50 €  

Kunstgras, per 
strekkende meter  

250 cm breed  3,50 €  4,24 €  

Rode loper, per 
strekkende meter  

1 meter breed  5,50 €  6,66 €  

Verwarming  
Heater ita-25 op gasolie  220 volt  125,00 €  151,25 €  

Heater electrisch  220 volt  35,00 €  42,35 €  

Terrasverwarmer op gas, excl. Gas  35,00 €  42,35 €  

Gas per kilo  3,20 €  3,87 €  

Verzilverd  
Kandelaar, 1 pits  2,50 €  3,03 €  

Kandelaar, 3 pits  3,00 €  3,63 €  

Kandelaar, 5 pits  4,50 €  5,45 €  

Bonbonschaal op voet  30 cm hoog  3,50 €  4,24 €  

Bonbonschaal op voet  10 cm hoog  3,00 €  3,63 €  

Rechaud incl. glasschaal 
en deksel  

2 branders  5,50 €  6,66 €  

Etagere 2 hoog  3,95 €  4,78€  
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Verlichting  Excl. Btw  Incl. Btw  

Franse lantaarn wit met 
4 bollen  

2.1 m hoog  19,50 €  23,60 €  

Klemspot, chroom  2,00 €  2,42 €  

Prikkabel gekleurd of wit  6,5 m  6,00 €  7,26 €  

Prikkabel gekleurd of wit  12,5 m  11,50 €  13,92 €  

Prikkabel gekleurd of wit  25 m  23,00 €  27,83 €  

Haspel, 220 volt  25 m  7,50 €  9,08 €  

Planten  
Palmboom kunst, in 
mand  

2,4 m  12,50 €  15,13 €  

Plantenbak met 
kunstplanten  

1,25 br x 75 h  11,50 €  13,92 €  

Tafelstukje kunst (rood, geel of blauw)  1,00 €  1,21 €  

Podium  
Podiumelement 60 cm 
hoog  

200x100 cm  15,00 €  18,15 €  

Podiumelement geplaatst  19,50 €  23,60 €  

Podiumelement 40 cm 
hoog  

200x100 cm  15,00 €  18,15 €  

Podiumelement geplaatst  19,50 €  23,60 €  

Podiumtrap  15,00 €  18,15 €  

Podiumrok 40 of 60cm 
hoog  

per meter  2,00 €  2,42 €  

Podiumrok aangebracht  per meter  3,00 €  3,63 €  

Vloerbedekking  
Vloertegel, heuga  per m2  2,25 €  2,72 €  

Vloertegel, heuga 
gelegd  

per m2  3,25 €  3,93 €  

Rode loper 1 meter 
breed  

per meter  5,50 €  6,66 €  

Kunstgras 250 cm breed  per str. meter  3,50 €  4,24 €  

Tenten  
Paviljoen incl. plaatsen 
en afbreken  

4x4 meter  100,00 €  121,00 €  

Paviljoen incl. plaatsen 
en afbreken  

6x3 meter  125,00 €  151,25 €  

Paviljoen incl. plaatsen 
en afbreken  

8x4 meter  200,00 €  242,00 €  

Paviljoen incl. plaatsen 
en afbreken  

8x5 meter  250,00 €  302,50 €  

Regengoot  6 meter  10,00 €  12,10 €  

Frans terras incl. verlichting  1.050,00 €  1.270,50 €  

Springkussens  
Springkussen 3x3,5 meter  125,00 €  151,25 €  

Springkussen 4x4,5 meter  155,00 €  187,55€  
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Tafellinnen  Excl. Btw  Incl. Btw  

Servet met ingeweven 
atlasbalk, wit  

50x50 cm  0,75 €  0,91 €  

Wit damast, uni  228x228 cm  8,50 €  10,29 €  

Wit damast met 
ingeweven atlasbalk  

240x240 cm  9,50 €  11,50 €  

Wit damast met 
ingeweven atlasbalk  

210x210 cm  8,00 €  9,68 €  

Wit damast met 
ingeweven atlasbalk  

180x180 cm  7,00 €  8,47 €  

Wit damast met 
ingeweven atlasbalk  

140x170 cm  6,00 €  7,26 €  

Wit damast met 
ingeweven atlasbalk  

140x140 cm  5,00 €  6,05 €  

Wit damast met 
ingeweven franse lelie  

150x210 cm  6,50 €  7,87 €  

Wit damast met 
ingeweven stip  

180x240 cm  7,50 €  9,08 €  

Wit damast met 
ingeweven stip  

150x200 cm  6,50 €  7,87 €  

Wit damast met 
ingeweven stip  

180 cm rond  7,50 €  9,08 €  

Tafelkleed, blauw  170 cm rond  2,60 €  3,15 €  

Tafelkleed, blauw  130x200 cm  4,00 €  4,84 €  

Tafelkleed, blauw  150x150 cm  3,00 €  3,63 €  

Tafelkleed, bordeaux  170 cm rond  2,60 €  3,15 €  

Tafelkleed, bordeaux  150x150 cm  3,00 €  3,63 €  

Tafelkleed, crème  120x120 cm  3,00 €  3,63 €  

Tafelkleed, crème  150x150 cm  3,00 €  3,63 €  

Statafelrok met strik, blauw  8,00 €  9,68 €  

Statafelrok met strik, bordeaux  8,00 €  9,68 €  

Statafelrok met strik, crème  8,00 €  9,68 €  

Statafelrok met strik, groen  8,00 €  9,68 €  

Statafelrok stretch, wit  12,50 €  15,13 €  

Statafelrok stretch, zwart  12,50 €  15,13 €  

Statafelrok stretch, oranje  12,50 €  15,13 €  

Statafelrok stretch, fuchia  12,50 €  15,13 €  

Statafelrok stretch, aqua  12,50 €  15,13€  
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Ballondecoratie Excl. Btw  Incl. Btw  

Ballonzuil  2 meter  34,50 €  41,75 €  

Ballonzuil met grote top 
ballon  

2.30 meter  39,50 €  47,80 €  

Ballonzuil met groot hart  2.30 meter  44,50 €  53,85 €  

Ballonpaaltje  19,50 €  23,60 €  

Boog, enkele deur  125,00 €  151,25 €  

Boog, dubbele deur  165,00 €  199,65 €  

Grond/tafeltros, 3 ballonnen (met helium)  5,95 €  7,20 €  

Grond/tafeltros, 5 ballonnen (met helium)  7,95 €  9,62 €  

Ballonnenbloem, voor aan wand  6,95 €  8,41 €  

Ballonslinger, per meter  19,50 €  23,60 €  

Ballonwand, per vierkantie meter  30,00 €  36,30 €  

 
Alle ballondecoratie wordt standaard met lucht gevuld, met uitzondering van de grond/tafeltrossen.  
Het is ook mogelijk om uw decoratie te laten vullen met helium, hiervoor berekenen wij een meerprijs.  
 
De mogelijkheden zijn bijna eindeloos, neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!  
 
Wij werken alleen met de beste kwaliteit ballonnen van het merk Qualatex,  
deze ballonnen worden vervaardigd van 100% natuurlatex en zijn volledig biologisch afbreekbaar.  
Consistente vormen, een grote verscheidenheid aan formaten en verkrijgbaarheid in meer dan 40 kleuren,  
zorgen dat er altijd passende ballonnen voor uw ideeën zijn.  
Qualatex ballonnen worden rechtopstaand geproduceerd waardoor de dikke stip aan de bovenzijde van de ballon,  
minder of niet zichtbaar is ten opzichte van andere ballonnenmerken.  
Met name in decoraties is deze eigenschap vanwege netheid zeer gewenst. 

 

 

 

Backdrop doeken  Excl. Btw  Incl. Btw  

Backdrop, zwart  3x6 meter  12,50 €  15,13 €  

Backdrop, wit  3x6 meter  22,50 €  27,23 €  

Backdrop, wit  5x6 meter  32,50 €  39,33 €  

Truss  
Eurotruss  2 meter  6,00 €  7,26 €  

Eurotruss  3 meter  9,00 €  10,89 €  

Eurotruss, basisplaat / voet  5,00 €  6,05 €  

Eurotruss, hoek  15,00 €  18,15 €  

Wind-ups  
Wind-up statief 80kg  20,00 €  24,20 €  

Wind-up tower 200kg  35,00 €  42,35 €  

Wind-up statief 30kg  15,00 €  18,15 €  

Geluid  
HK Geluidset, klein  295,00 €  356,95 €  

Podiumwagen  
Podiumwagen compleet met truss en aanbouw podium  

incl. plaatsen en afbreken  600,00 €  726,00 €  

 
Dit is slechts een greep uit ons licht&geluid assortiment,  
vraag de prijslijst van Opmeer licht&geluid aan voor ons complete aanbod 
 

 

  


