
Schipper Verhuur - Achterdijk 52 - Purmerend - Tel: 0299-421231/ 06-53501845 
 
Tafels, Stoelen, Banken  

Banken € 3,00 

Barkruk € 3,00 

Gestoffeerde stoelen € 3,00 

Klapstoelen € 1,00 

Parasol 180 cm € 10,00 

Parasol 300 cm € 20,00 

Statafel € 7,00 

Tafels 50/220 € 7,50 

Tafels 80/120 € 5,00 

Tafels 80/200 € 7,50 

Tafels 90/60 € 3,50 

Terrasstoelen € 1,50 

Terrastafels € 3,50 

Ronde tafels (120 cm) € 7,50 
 

 
Tenten  

Partytent 6 X 3 M Incl. Opzetten € 100,00 

Partytent 3 X 4,5 M Incl. Opzetten € 80,00 

Partytent 3 X 3 M Incl. Opzetten € 65,00 

  

Partytent 6 X 3 M Excl. Opzetten € 75,00 

Partytent 3 X 4,5 M Excl. Opzetten € 60,00 

Partytent 3 X 3 M Excl. Opzetten € 50,00 
 

 
Overig  

Afscheidingskoord € 2,50 

Afscheidingspaal € 5,00 

Bingomachine € 40,00 

Braderiekraam 80/200 cm € 20,00 

Buffet + spoelbak € 25,00 

Butagasbrander € 7,50 

Consumptiemunten € 0,10 

Consumptiemunten telbak 1000st € 10,00 

Garderobehangers € 0,10 

Garderoberek € 15,00 

IJsemmer € 2,50 

Kamerscherm € 15,00 

Podiumelement (200X100cm) € 15,00 

Prikkabel incl. lampen (per m) € 1,00 

Serveerwagen € 25,00 

Spreekgestoelte € 25,00 

Tuinlamp (wit 4 bollen)       € 20,00 

Verdeelkast 32A 380V € 25,00 

Verlengsnoer 220V 2500W 15M € 10,00 

Verlengsnoer 380V 16A 15M € 20,00 

Kabelhaspel 25M € 12,50 

  

  

  
 

 
Glaswerk, serviesgoed, bestek  

Bestek (alle soorten, per stuk) € 0,25 

Borden (alle soorten, per stuk) € 0,25 

Dienbladen € 2,00 

Glazen (per stuk vanaf) € 0,25 

Hapjesschalen € 2,50 

Kop, schotel, lepel € 0,30 

Schenkkannen/thermoskannen € 2,50 

Soepkommen porselein € 0,30 

Soepkommen rvs € 0,25 

Afwas per item € 0,10 

  

  
 

 
Linnengoed  

Statafelrokken € 7,00 

Tafellakens 140 X 180 cm € 5,00 

Theedoek € 1,00 
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Keukenapparatuur 

Au bain-marie (1 pan) € 7,50 

Bakplaat (50 X 50cm, elektrisch) € 25,00 

Barbecue (gas) € 40,00 

Barbecue (kolen) € 35,00 

Barbecue + gas € 50,00 

Schoonmaakkosten barbecue € 25,00 

Chafing dish (incl. inzetbakken) € 15,00 

Brandpasta (per potje) € 2,50 

Elektrische soepketel € 10,00 

Friteuse (10 ltr) € 20,00 

Koelkast (500 ltr) € 50,00 

Koffiezetautomaat/2 kannen € 20,00 

Gluhwein container € 10,00 

Chocomel container € 10,00 

  

  
 

 
Bier en tapinstallatie  

Biertap (Heineken Blade) € 25,00 

Biertap (tafeluitvoering) € 25,00 

Biertap (staande koeler) € 50,00 

Biertap (baruitvoering) € 85,00 

  

Bierfust 8 liter (Heineken Blade) € 30,00 

Bierfust 30 liter (Heineken) € 120,00 

Bierfust 50 liter (Heineken)   € 200,00 

  

  
 

 
Bezorgkosten  

  

Purmerend e.o. € 30,00 

Overige bestemmingen  Op aanvraag 
 

Dit zijn de meest voorkomende artikelen, als u iets nodig heeft wat niet vermeld staat, informeert u hier dan naar.  

Foto’ s van de artikelen kunnen per mail of Whatsapp gestuurd worden. 

Het afhaaladres is Achterdijk 52.  
Openingstijden voor het zelf afhalen van verhuurgoederen: Maandag t/m zaterdag  09:00 - 12:00 uur 

Algemene huurvoorwaarden.  

- Prijzen zijn inclusief B.T.W.  
- Prijswijzigingen voorbehouden 
- Goederen worden op de begane grond afgeleverd en op dezelfde wijze opgehaald.   
- Weekprijs is tweemaal de dagprijs.  
- Huurder is aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en/of breuk van de goederen.  
- Zodra de goederen op ons magazijn terug zijn, worden deze gecontroleerd en geteld, alleen deze telling is bindend.  
- Controleer de goederen na ontvangst. Reclames op de bezorgdag melden.  
- Wij stellen ons onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor geleden schade, zelfs als deze is ontstaan door                         

gebruik van gehuurde artikelen.  
- Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen van ondergrondse leidingen, tenzij door huurder van tevoren 

schriftelijk informatie over het leidingplan is doorgegeven.  
- Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele sporen en/of beschadigingen veroorzaakt door onze transportmiddelen.  
- Het te bouwen terrein dient toegankelijk te zijn voor onze transportmiddelen. Als dit niet het geval is zal, afhankelijk van de locatie, 

meerwerk in rekening worden gebracht.  
- Verhuurder behoudt zich het recht voor om een locatie, na deskundige bezichtiging ter plaatse, ongeschikt te verklaren voor het 

plaatsen van een tent.  
- Verhuurder behoudt zich ten alle tijden het recht voor om te weigeren een tent te plaatsen als de weersomstandigheden of 

weersverwachtingen dit niet toelaten.  
- Indien verhuurder weigert wegens weersomstandigheden de tent te plaatsen, kan huurder niet in aanmerking komen voor een 

schadevergoeding.  
- Schipper verhuur stelt zich niet aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zelf opgezette tenten. - Het zelf opzetten van tenten 

geschiedt voor eigen risico. 

www.schipperverhuur.nl - info@schipperverhuur.nl 
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