
P R I J S L I J S T  -  V E R H U U R

Tapinstallatie                     
Afmetingen          

L X B X H 
Uitrusting Prijs Opmerking

Tafeltap 30x50x40 1 kraan, losse spoelbak
€ 30,--

U dient zelf zorgen voor een  tafel 
waarop deze tap geplaatst kan 

worden. 

Middel tap 60x140x100 2 kranen incl.  
Geintegreerde spoelbak, 
loopplank

€ 45,-- Zorgen voor aan- en afvoer van 
water  *

Tap Groot 65x210x100 2 kranen icl. 
Geintegreerde spoelbak, 
loopplank

€ 55,-- Zorgen voor aan- en afvoer van 
water  *

Tap Groot (hoek) 2 x 2  kranen incl. 2 
spoelbakken + 2 
loopplanken + 
verbindingsstuk

€ 75,-- Zorgen voor aan- en afvoer van 
water  *

Statafel                     Diameter Prijs

Klein 69 cm €7,50

Groot 87 cm €7,50

Koelkasten Omschrijving Prijs

Klein Tafelmodel €20,00

Groot Hoogte 2 m , 
glazen deur met 

verlichting
€35,00

Glaswerk Huurprijs Breuk

Pils €0,15 €1,00

Colaglas Groot €0,10 €0,50

Colaglas Klein €0,10 €0,50

Wijnglas Savoi €0,15 €1,00

Wijnglas Spiegelau €0,35 €4,00

Champagne�ûte €0,25 €1,50

Borrelglas €0,10 €0,75

Longdrinkglas €0,15 €0,75
Algemene bepalingen: 
 
 -Per verbruikt vat bier brengen wij € 3,50  in rekening voor de gebruikte koolzuur;
 -Bezorgkosten bedragen €10,-- voor adressen binnen de Gemeente Gulpen - daarbuiten op aanvraag;
 -Glazen , asbakken  en dienbladen dienen schoon retour gegeven te worden, anders worden hiervoor kosten in rekening gebracht - indien wij  
  de glazen niet schoon (inzetbaar) retour krijgen berekenen wij €12,50 schoonmaakkosten.;
 -Dranken kunnen op verzoek gekoeld aangeleverd worden, hiervoor geldt een meerprijs van €20,-- over de gehele bestelling;
 -Onaangebroken �essen wijn en frisdrank kunnen retour gegeven worden, dit geldt niet voor aangebroken bierkratten,  deze mogelijkheid  
   bieden wij enkel bij afname van een tapinstallatie en daarbij behorend fustbier;
 -Glaswerk wordt gratis geleverd bij de door ons geleverde dranken, indien wij de drank voor het gevraagde glaswerk niet leveren geldt de  
  daarvoor geldende huurprijs.
 

 per dag
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* Voor een goede werking van de tap hebben wij een waterkraan in de buurt van de tap nodig voor de aanvoer van 
schoon water (t.b.v. het glazen spoelen) verder ook de mogelijkheid om het te kunnen afvoeren.


