
Verhuurtarieven Inrichting  
Periode 2017-2018 - ism. Easy Tent  
(prijzen zijn excl. transportkosten) 
E: wim@reuzenparasol.nl      M: +31 6 29074363 
 

Een product van Esc-Key B.V.     

Meubilair  Modellen  excl. BTW 

 

 Bistroset 1 rechthoekige klaptafel 
+ 4 klapstoelen 

 
Kleuren: Blauw / Geel / 

Wit 

v.a.   € 15,00 p.s.  

 

 Wedding chair Comfortabel zittend 
witte klapstoel met  

skai leer bekleed 
 

1 t/m 50 
51 t/m 100 

101 t/m 300 

 
 
 
 

v.a.   €   3,00 p.s. 
v.a.   €   2,80 p.s. 
v.a.   €   2,70 p.s. 

 

 Stack chair Luxe gestoffeerde stoel 
Stapelbaarl en voor de 

langere zit 

v.a.   €   3,00 p.s. 

 

 Kasteel stoel Luxe gestoffeerde stoel 
in zilverkleur met stiffen 

zitting 
 

In kleuren: Rood / Blauw 
/ Zwart / Goud 

 
(Max. 100 stuks) 

v.a.   €   3,50 p.s. 

  • Levering exclusief transportkosten 
 

• Standaard losse levering = lossen op locatie  
; locatie is normal bereikbaar 
 

• In combinatie met projectmatige levering inclusief  
montage & demontage. 
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 Eiken diner tafel 
recht 

250 x 100 cm eiken 
(Max. 4 stuks) 

v.a.   € 25,00 p.s. 

 

 Diner tafel 
Inklapbaar 

Rond ø 120 cm 
Rond ø 150 cm 
Rond ø 180 cm 

 
Recht 180×80 cm 

(Max. 10 stuks) 

v.a.   €   7,50 p.s. 
v.a.   €   9,50 p.s. 
v.a.   € 15,00 p.s. 

 
v.a.   €   7,50 p.s. 

  

 Statafel Rond inklapbaar 
(Max. 10 stuks) 

Stretchrok 
 

Vierkant 85×85 cm 
Kolom 110 cm 

(Max. 10 stuks) 

v.a.   €   8,00 p.s. 
 

v.a.   €   7,00 p.s. 
 

v.a.   € 20,00 p.s. 
 

 

 Statafel “Kruis” 
 
Statafel “Drumkit” 

(Max. 2 stuks) 
 

(Max. 8 stuks) 

v.a.   € 10,00 p.s. 
 

v.a.   € 10,00 p.s. 
 

 

 Industriele statafel  v.a.   € 22,50 p.s. 

  • Levering exclusief transportkosten 
 

• Standaard losse levering = lossen op locatie  
; locatie is normal bereikbaar 
 

• In combinatie met projectmatige levering inclusief  
montage & demontage. 
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 Picknick set Rond t.b.v. ± 9 personen v.a.   € 15,00 p.s.  

 

 Bierbank set Tafelblad 70 x 220 cm 
+ 2 banken 

(Max. 10 stuks) 

v.a.   € 15,00 p.s. 

 

 Lounge set Voor 15 personen 
(Max. 3 stuks) 

v.a. € 199,00 p.s. 

  • Levering exclusief transportkosten 
 

• Standaard losse levering = lossen op locatie  
; locatie is normal bereikbaar 
 

• In combinatie met projectmatige levering inclusief  
montage & demontage. 

 


