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Huurprijs Huurprijs

incl. bezorgen * Afhaalkorting excl. bezorgen

Cooltap 10 (max. 50 ltr.) € 40,00 € 25,00 € 15,00

Cooltap 30 € 40,00 € 25,00 € 15,00

Tafeltap € 50,00 € 30,00 € 20,00

Statafel € 6,50

Koelkast (340 liter) € 45,00 € 10,00 € 35,00

* bezorgen in de gemeente Leudal, andere plaatsen altijd in overleg

Fusten Bier * 50 liter 30 liter 20 liter 10 liter

Steenberge € 86,99 € 56,99 € 41,99

Alfa € 54,99

Brand € 159,99 € 118,99

Hertog Jan € 144,99 € 71,99

Lindeboom € 159,99 € 104,99 € 69,99

Jupiler € 134,99 € 66,99

Warsteiner € 134,99 € 89,99

* andere biersoorten zijn ook mogelijk, vraag naar onze prijslijst

aantal glazen per fust 50 liter 30 liter 20 liter 10 liter

240 145 95 47

breukglazen bierglazen longdrinkglazen wijnglazen champagne glas

€ 1,50 € 2,00 € 2,00 € 2,50

schoonmaakkosten glaswerk (per 12) tap (+toebehoren) statafel stapelglas (per 32)

€ 2,50 € 5,00 € 2,50 € 3,50

drank per persoon bier Wijn fris

2,4 ltr/bierdrinker 1 fles/wijndrinker 1 fles/frisdrinker

Huisregels tapverhuur e.d.

# Legitimatie verplicht !

# Bij afname van de drank is het bijbehorende glaswerk gratis in bruikleen. Wel graag tijdig reserveren.

# Breukglazen worden volgens bovenstaande bedragen verrekend.

# Glazen, statafels en tap, met toebehoren, graag schoon terug. Anders worden bovenstaande

    schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

# Er zijn een aantal fusten die vol retour mogen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Informeer 

    naar de voorwaarden.

# Huur is incl. koolzuur, spoelbak, spoeltablet, afschuimer en vilten.

# Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
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Tap- spoelbuffet 150 1 kraan 130x55cm * Tap- spoelbuffet 200 1 kraan Of 2 kranen 200×50cm *

Alleen afhalen € 60,00 Alleen afhalen € 95,00

Tap- spoelbuffet uitklapbaar 2 kranen 150/250cm *

Alleen afhalen € 100,00

*Deze tapbuffetten zijn enkel op aanvraag. Informeer dus tijdig.
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