
Onze Prijslijst



Onze persoonlijke benadering geeft besta-

ande en nieuwe klanten dat vertrouwde gevoel 

bij het organiseren van een feest. Wij werken 

niet met minimale afnames, en leveren advies 

en ondersteunen u waar dat nodig is. U wordt 

niet behandeld als een nummertje, maar als 

een echte klant! Kies daarom voor Horeca 

Verhuur Twente!

Horeca Verhuur Twente is een jong en dynamisch 

bedrijf dat met groot enthousiasme al uw evene-

menten en partijen optimaal kan verzorgen. Wij 

zijn gespecialiseerd in verhuur van materialen en 

het verzorgen van catering op locatie.

Wij bieden u een heel groot scala aan materialen. 

Van praattafels tot een geheel verzorgde party-

tent met alle gemakken van dien. Voor zowel de 

particuliere markt als bedrijven heeft Horeca 

Verhuur Twente van alles te bieden. 

Denk hierbij aan bedrijfsfeesten, jubileums,  

verjaardagen, bruiloften en elk ander gewenst 

feest.

Horeca Verhuur Twente biedt naast alle materialen 

ook personeel en catering om u een compleet 

plaatje aan te kunnen bieden. U kunt hierbij 

denken aan bijvoorbeeld een buffet, hapjes of een 

BBQ op locatie. Uw feest is onze uitdaging en 

regelen dit tot in de puntjes...

Denk bij de organisatie van verenigingsfeesten 

ook aan de mogelijkheden die wij kunnen bieden. 

Een afsluiting van het voetbaljaar met barbecue, 

het behalen van een kampioenschap van het  

belangrijke volleybaltoernooi of het eindfeest van 

de hockeyvereniging. Wij staan u graag bij om van 

elke gelegenheid een succes te maken.

Horeca Verhuur Twente
Horeca Verhuur Twente is uw adres voor een compleet feest. Wij zijn hét bedrijf voor al 

uw feesten en partijen, van tuinfeest tot bruiloft! Ook verzorgen wij complete barbecues 

en cateringen bij iedere gewenste gelegenheid.

De prijzen die in deze brochure vermeld staan, zijn exclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en drukfouten in deze brochure 
voorbehouden. Op alle overeenkomsten zijn onze algemene huurvoorwaarden van toepassing. Deze huurvoorwaarden kunt u 
vinden achterin deze brochure en tevens op onze website: www.horecaverhuurtwente.nl 
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Prijslijst materialen

Dranken
Drank bier 1 Krat Grolsch (gekoeld) €  19,50
Drank fris Cola, fanta, sprite etc. €  2,15
Drank wijn Wit droog / zoet Rode wijn / rose €  4,10
Oetinger 30 liter vat €  47,50
Oetinger 50 liter vat €  67,50
Grolsch 30 liter vat €  67,50
Grolsch 50 liter vat €  125,00
Warsteiner 50 liter vat €  125,00

Verwarming
Terras verwarmer Op propaan (gas) €  17,50
Heater Propaan (gas) en 220 (elektra) €  15,00
Propaan (gas) Per kilo €  3,95
Vuurkorf  Excl. Hout  €  5,00
Hout 1 kilo €  2,75

Spelen
Midget boerengolf Prijs p. baan, elke baan heeft hindernissen (9 banen) €  12,50
Blikgooien  €  3,00
Bowls baan Incl. ballen  €  47,50
Boerengolf 10 holes incl. sticks en ballen €  50,00
Tombola   €  5,00
Oudhollandse spelen Diverse spelen  €  5,00
Bingo spel Incl. bingo kaarten 50 st. laptop en letterbord  €  35,00
Dartbaan Baan incl. bord/verlichting/schrijfbord €  17,50

Linnen 

Kleden buffettafels Diverse kleuren €  7,00
Tafelkleden Div. afmetingen en kleuren op aanvraag
Statafel hoes  Geplooid diverse kleuren €  7,00
Statafel hoes  Stretch diverse kleuren €  7,00
 
Verlichting en Elektra
Ledpar 56 In te stellen in verschillende kleuren € 10,00 
Lantaarn 2.20 m hoog € 15,00 
Olie lantaarn 1.10 hoog op olie €   5,00
Noodverlichting  €  20,00 
Verdeelkast Krachtstroom en 220 €  17,50 
Stroomkabel  16A/32A - Prijs per meter €  1,50 
Stroomkabel 220volt Prijs per meter €  0,50 
Lichtstreng / prikkabel  Gekleurde of witte lampen per 10 meter €  10,00 
Aggregaat  6.5 kvh €  17,50
Aggregaat  Zwaardere aggregaten Op aanvraag 
Verlichting Disco, sfeerverlichting  Op aanvraag 

Koeling 

Koelaanhanger 8000 liter €  65,00
Koelaanhanger 10000 liter €  65,00
Koelaanhanger 11500 liter €  65,00
Koelaanhanger 7500 liter  €  65,00
Koelvitrine  €  17,50 
Koelkast 500 liter  €  25,00
Thermobox klein  Riberbox voor normbakken  €  15,00
Diepvries Diverse afmetingen prijs vanaf € 15,00
Barkoeling Diverse afmetingen  € 25,00 
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Personeel     Prijs
Personeel Barpersoneel of bediening (prijs per uur) op aanvraag

Tenten 
Partytent 3x3 partytent € 35,00
Partytent 6x3 partytent € 70,00 
Partytent 8x4 partytent € 150,00
Tent  5x5 pagodetent  € 175,00
Tent 10x15 meter aluhal € 825,00
Tent 10x10 meter aluhal € 580,00
Tent 10x20 meter aluhal € 1125,00
Tent 10x25 meter aluhal € 1350,00
Tenten  Diverse maten tenten Op aanvraag
Tentvloer Diverse soorten vloeren Op aanvraag
Tentvloer Vlonder delen prijs per m2 gelegd €  2,50
* Deze prijzen zijn inclusief op- en afbouw. Voor informatie over een ander formaat of 
 langere huurperiodes kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Servies en bestek
Bestek Prijs is per set lepel, vork, mes. (Merk: Sola)  € 0,30*
Soepkom  € 0,25*
Diner Bord Prijs per stuk in div. maten € 0,25*
Dessert bord  € 0,25*
Groenteschaal  € 0,40*
Opschep lepel   € 0,50*
Taartschep  € 1,00*
Barbecue tang   € 1,00*
Sideplate  € 0,25*
Kop en schotel  Voor koffie of thee incl. lepel € 0,30*
Roomstel  Met onderbord € 1,50*
Lepel Voor koffie of thee  € 0,10*
Gebaksbord  € 0,25*
Gebaksvork   € 0,15* 
*Bij het vuil retourneren van het servies, glaswerk en bestek berekenen wij schoonmaakkosten, de 
kosten hiervan zijn afhankelijk van de hoeveelheid. 

Springkussen
Springkussen clown 3x3 meter € 45,00
Springkussen clown 4x5 meter € 55,00
Springkussen koetje 4x5 meter € 55,00
Springkussen kasteel 6x5,5 meter € 55,00
Stormbaan/buikschuifbaan  € 135,00

Popcorn / suikerspin
Suikerspin machine Excl. Ingrediënten € 55,00
Popcorn machine  Excl. Ingrediënten € 55,00
Ingrediënten  Popcorn / suikerspin per 100 porties € 15,00
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Bakken en braden / keukenmateriaal
Bakplaat Op propaan (gas) € 16,50
Bakplaat Op krachtstroom € 16,50
Barbecue Op propaan (gas) € 16,50
Propaan gas  Per kilo € 3,95
Frituurpan  Dubbel op stroom 2x 1800w 2x6liter € 17,50
Frituurpan  Op propaan (gas) 26liter € 17,50
Frituurpan mobiel Op propaan (gas) 2x16liter  €  45,00
Mobiele afzuigkap  2.50m lang 2.00m hoog € 65,00
Mobiele gasfornuis  6 pits incl. oven € 45,00
Oven  2 plaats 220volt € 30,00
Combi Steamer 380 volt merk: Rational 6 plaats €  125,00
Party pan  Diameter 1meter  € 35,00
Mobiel werkblad Werkblad met koelkast € 30,00
Frituur Krachtstroom € 25,00
Werkblad Diverse afmetingen € 17,50

Tap
Tafel tap  €  19,50
Staande tap 1 tappunt  €  25,00
Mobiele tap 1.50 meter 1 tappunt met spoelbak €  40,00
Mobiele tap  1.30 meter 1 tappunt met spoelbak  €  40,00
Mobiele tap  2 meter met 2 tappunten met spoelbak €  40,00
Mobiele tap 1.30 meter 1 tappunt zonder spelbak  €  40,00
Mobiele tap 1 meter 2 tappunten met spoelbak €  40,00
Mobiele bar Steigerhout €  45,00
Houten bar luxe  Café bar 2.50 meter met spoelbak €  65,00
Houten bar luxe klein Café bar klein model 1 tappunt met spoelbak €  50,00
Houten café bar  Bar met achterwand en luifel € 150,00

*Onze barren worden geleverd inclusief spoelborstel en koolzuur.
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Buffet artikelen 
Plate mate  Voor 85 borden €  17,50
Warmhoudkast Diverse afmetingen €  20,00
Bordenwarmer Voor 200 borden €  27,50
Serveerwagen  €  9,50
Viskar Groot  Bakfiets  €  55,00
Viskar Klein   €  27,50
IJskar klein  €  27,50
Soepketel/Hotpot  10 liter, zwart €  15,00
Glühwein/chocomelk ketel  10 liter, ook om op te warmen €  15,00
Stokbroodmanden  Diverse afmetingen €  1,00
Salade spiegels  Diverse afmetingen €  3,00
Buffet tafel  2 meter €  7,00
Normbakken Diverse afmetingen €  1,50
Salade schalen Diverse afmetingen €  2,50
Brandpasta Per blik  €  1,75
Chafing dish   €  10,00
Au bain marie  Voor 1 normbak €  17,50
Bain marie wagen  Te verkrijgen in 3 of 4 baks €  35,00
Overige buffet artikelen op aanvraag 

Bar / toebehoren
Ijskoeler  RVS  €  2,00
Kelnersmes RVS of zwart  €  1,00
Flessenopener  €  1,00
Lekbladen Diverse afmetingen €  3,00
Dienbladen Diverse afmetingen €  1,50
Asbakken  €  1,00
Asverzamelaar   €  1,50
Spoelglans  Inhoud per fles 1liter €  5,00
Bijzetbar  Incl. flessenkoeler €  30,00
Bijzetbar  Incl. lekblad €  15,00
Spoelbak   €  15,00
Voorzetbar Prijs per deel €  12,50
IJsblokjesmachine  €  22,50

Glaswerk
Champagne glas  €  0,30
Borrel glas  €  0,15
Cherry glas  €  0,20
Whisky glas  €  0,25
Bier pul   €  0,55
Fluitje  €  0,15
Stapelglazen groot   €  0,15
Stapelglazen klein  €  0,10
Limonade glas  €  0,10
Longdrink  € 0,15
Wijn glas Div. inhoudsmaten (12, 15, 17 en 19 cl)  € 0,20
Diverse soorten glazen Div. inhoudsmaten op aanvraag 
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Meubilair 
Dansvloer Per m2 € 9,50
Podium Per deel afmeting 1x1 m €  7,00
Bierset 2 banken + tafel 2.20m lang €  7,50
Barkruk Bruin €  2,75
Barkruk Chroom zwart €  2,50
Barkruk Chroom wit €  2,50
Klapstoel RVS met zwarte zitting samsonite €  1,00
Kunstof stoel Stapelbaar smal zonder leuning  €  1,75
Terras stoel Stapelbaar bruin/beige  €  2,50
Terras stoel Stapelbaar wit/zwart (model Torino) €  2,50
Stoel (stackchair) Kleur, zwart, blauw €  2,50
Café stoel In verschillende uitvoeringen €  3,00
Terras tafel  Rond of vierkant 90 cm €  6,00
Tafel  Hout 1.20m lang 0.80m breed €  5,00
Tafel  Div. afmetingen 1.20,1.40,1.80,2.00 kleur bruin €  7,00
Tafel  2.00m lang  €  7,00
Tafel  Rond 90 cm  €  7,00
Party tafel 2.00m lang €  7,00
Statafel Rond 85 cm €  6,00
Statafel  2.20m lang  €  12,50
Statafel luxe  Rond 85cm  kleur bruin €  7,00
Scheidingswagen  2.20m lang 1.20m hoog  €  20,00
Kapstok  25 Jassen €  7,25
Kapstok  100 Jassen €  22,50
Marktkraam  Hout afmeting 2.50x1.00 €  20,00
Lounge meubilair  Diverse soorten Op aanvraag
Lounge banken  Leer en gestoffeerd Op aanvraag
LED zuil  Diverse licht kleuren mogelijk  €  17,50

Koffie en thee 
Koffie/thee kopjes  Inclusief schotel en lepeltje € 0,30
RVS  € 2,50
Koffiekan  Glas € 3,00
Theekan  RVS kan € 2,50
Theekan  Glas € 3,00
Warmhoudplaat Voor koffie- of theekan € 5,00
Koffieketel Met schenktuit 8liter € 10,00
Theeketel  Met schenktuit 8liter € 10,00
Koffiezetapparaat  2 kannen tegelijk. per kan, 14 koppen € 12,50
Bravilor  Dit zijn koffie ketels € 22,50
Koffie / Thee wagen  Voor 2 Koffie- of Theeketels € 12,50
Koffie / Thee wagen Incl. koelkast en prullenbak € 20,00

Overig assortiment
Dansvloer Per m²  € 9,50
Podium Per deel van 1m x 1m  € 7,00
Podium Rok Rok zwart Op aanvraag
Podium trap  € 20,00
Sky tube /dancer In diverse kleuren te verkrijgen € 35,00
Clown Sky dancer per 3 dagen € 35,00
Halve sarah of abraham  Inclusief blower per 3 dagen € 35,00
Opblaasbaar verkeersbord  Inclusief blower per 3 dagen (voor alle leeftijden) € 35,00
Sarah of abraham  Sky dancer per 3 dagen € 35,00
Rode loper  1 meter breed, prijs per strekkende meter € 3,50
Rode loper  2 meter breed, prijs per strekkende meter  € 4,50
Afscheidings-paal  Chroom hoogte 1meter € 4,50
Afscheidings-koort  Bordeaux 150cm   € 3,00
Flip-over Incl. papier € 7,50
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Geluids set 2 Boxen dubbele cd speler en microfoon € 55,00
Karaoke set Deze set is geheel compleet €  75,00
Brandblusser   € 12,50
Marktkraam  Afmeting 2.50x1.00m €  20,00
Overdekt podium Afmeting 5x5m 25 podium delen + pagode tent €  325,00
Podium wagen  Diverse afmetingen op aanvraag
Parasol  Diameter 3.50m kleur zwart incl. voet €  20,00
Kunstplanten Diverse soorten €   9,50
Tapijt tegels Per  m² €   1,75
Tapijt tegels Gelegd Per  m² €   2,50
Kamerscherm In verschillende kleuren €   12,50
Geluidsinstallatie Diverse mogelijkheden Prijs vanaf  €     55,00
Beamer Inclusief scherm €   45,00

 

Heeft u speciale wensen en staan deze niet in de brochure vermeld, neem dan gerust contact met ons 
op zodat wij de mogelijkheden voor u op maat kunnen bekijken.

Catering- / buffettenlijst / BBQ
BBQ’s Vanaf 9,50 - Buffetten vanaf 11,50

Barbecuepakket 
inclusief huzarensalade, stokbrood en keuze uit 4 sauzen zoals 
mayonaise, knoflook, zigeuner, saté, curry en ketchup.
Het barbecuepakket kan incl. en excl. bruikleen van apparatuur
Barbecuepakket (5 stuks p.p.) bestaat uit:
Barbecueworst
Hamburger
Karbonade
Satéstokje
Speklap
Rundvlees

Voorbeeld Buffet 1
buffet 1 bestaat uit:
- Rundvleessalade
- Huzarensalade
- Zalm/Tonijnsalade
- Zalm
- Paling
- Haring
- Satévlees
- Gehaktballetjes in saus
- Saté 
- Medaillonnetjes
- Groentesalade

Bovenstaande buffet is inclusief stokbrood en keuze uit 4 sauzen zoals mayonaise, 
knoflook, zigeuner, saté, curry en ketchup.
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Stamppotbuffet
Stamppotbuffet 
Een stamppotbuffet bestaat uit:
- Boerenkool
- Zuurkool
- Hutspot
- Rookworst
- Braadworst
- Spare ribs
- Spekjes
- Jus

Hapjes
Hapjes (standaard)
U kunt een aantal hapjes bestellen (v.a. 35stuks) of een hapjes buffet.  Hierdoor is de prijs 
op aanvraag. U kunt een keuze maken in standaard hapjes ,luxe hapjes of gemixt.
Een schaal standaard hapjes v.a. 35 stuks. 
De schaal standaard hapjes bestaat oa uit:
Stukjes kaas, leverworst en boerenmetworst
Gegrilde plakjes kip
Augurk ingerold in ham

Hapjes (luxe)
Een schaal luxe hapjes v.a. 35 stuks De schaal luxe hapjes bestaat o.a. uit:
Stokbroodje met slaatje, filet Americain, zalm, haring, brie en gevulde eieren

Saladeschotels 
Keuze uit:
- Huzarensalade
- Rundvleessalade
- Zalmsalade
- Tonijnsalade

Naast de standaard buffetten zijn de mogelijkheden voor eigen inbreng uiteraard mogelijk.
We gaan graag met u in gesprek om de wensen van u over te brengen. De prijzen hiervoor
zijn op aanvraag.
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Al onze prijzen zijn van drukfouten en/of prijs-wijzigingen voorbehouden. Eventuele trans-

portkosten worden in rekening gebracht bij een te geringe afname of een te grote afstand.

•  De prijzen gelden per stuk en per dag, behalve wanneer er schriftelijk anders overeengekomen.

• De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming er van te  
controleren.

• Tellingen zijn bindend.

• Klachten van de huurder moeten het verval van het recht te reclameren op de af-haal/bezorg-
dag mee delen aan de verhuurder.

• Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht om te reclameren.

• Defecte of beschadigde goederen worden de huurder in rekening gebracht.

• De spullen mogen niet worden blootgesteld aan onjuiste weersinvloeden, sommige materialen 
mo gen bijvoorbeeld beslist niet nat worden.

• De goederen worden schoon en in juiste verpakking afgeleverd en worden op dezelfde  
manier opgehaald/teruggebracht. Indien niet schoon worden er schoonmaakkosten in reken-
ing gebracht afhankelijk van het product en hoeveelheid.

• Het risico van de goederen ligt gedurende de gehele huurperiode totdat de goederen weer in 
ons bezit zijn, bij de huurder.

• Horeca Verhuur Twente stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk bij schade of letsel.

• Bezorging/levering buiten 15 km of bij te geringe afname brengen wij transportkosten in rekening.

• Wij behouden ons het recht om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig rijbewijs of 
 legitimatiebewijs.

• Voor het huren van bepaalde goederen kunnen wij een borgsom vragen, en deze zal ook op 
het factuur komen te staan.

• Indien de reservering of huurovereenkomst geannuleerd word, zal er 50% van het totaal  
bedrag voldaan moeten worden. 

 
• In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als 
 ontbonden te beschouwen.

• Betaling op rekening dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, anders worden 
administratiekosten in rekening gebracht.

• Alle door de verhuurde bezorgde goederen worden op de door de huurder aangegeven plaats 
van bestemming op de begaande grond gelost, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te 
bereiken is.

• Voor intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan de huurder  
arbeidsloon berekend.

• Verhuurder kan betreft overeengekomen tijden geen enkele garantie geven.

Huurvoorwaarden

18 19



Horeca Verhuur Twente (Enschede)
Oude Deldenerweg 1
7546 PP Enschede
Tel.: +31 (0)53 428 1482

Horeca Verhuur Twente (Haaksbergen)
Albert Cuyplaan 2b
7482 JA Haaksbergen
Tel.: +31 (0)53 428 1482

Contact
t.a.v. Dhr. S.Wissink
Mob:  06 30 00 9650
Tel.:  +31 (0)53 428 1482
Email:  info@horecaverhuurtwente.nl
KvK:  08180213

Voor al uw
Partytenten

Tafels
Barren
Bestek

Glaswerk
Koeling
Podium

Koelwagens
Springkussens

Catering
Enz.www.horecaverhuurtwente.nl


