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BOOG 14 x 7 (ZWART/WIT) BOOGJE 6 x 4 (WIT & ZWART)

Afmeting 14 m x 7m, 2 m (Ø) 6 m x 4 m, 1 m (Ø)

Benodigde vrije ruimte (L x B) 16 m x 6 m 8 m x 6 m

Benodigde stroom 1100 W 400 W

Transport afmeting 1 Pallet 1/2 Pallet

Gewicht 100 kg 50 kg

Blower Extern Extern/Intern

Interne verlichting Optie Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen

Opblaasbare boog 6 x 4* € 325 € 390 € 425

Opblaasbare boog 14 x 7* € 425 € 535 € 590

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBAAR  BOOGJE 6 x 4 m, EXT OPBLAASBAAR BOOGJE 6 x 4 m, EXT OPBLAASBARE  BOOG 14 x 7 m, EXT

OPBLAASBARE BOOG 14 x 7 m

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.

Afmetingen banners 6 x 4 m (N): Bovenbuis: 180 cm B x 130 cm H (2x), Benen: 130 cm B x 110 cm H (4x)
Totale prijs: € 230

Afmetingen banners 6 x 4 m: Bovenbuis: 280 cm B x 100 cm H (2x), Benen: 100 cm B x 160 cm H (4x)
Totale prijs: € 270

Afmetingen banners 6 x 4 m (zwart): Bovenbuis: 249 cm B x 100 cm H (2x), Benen: 100 cm B x 180 cm H (4x)
Totale prijs: € 330

Afmetingen banners 14 x 7 m: Bovenbuis: 1000 cm B x 140 cm H (2x), Benen: 140 cm B x 500 cm H (4x)
Totale prijs: € 960
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ARCADOME

Afmeting 10 m x 10 m x 10 m

Benodigde ruimte 10 m x 10 m x 4,5 m

Benodigde stroom 2000 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 200 kg

Blower Extern

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Arcadome € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

ARCADOME

Afmetingen banner bovenaan: 225 cm x 50 cm H
Totale prijs: € 60

Afmetingen banner driehoek: 140 cm x 211 cm H
Totale prijs: € 90

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE BUBBLE MET TOEGANGS SAS  EN HOUTEN BODEM KLEINE BUBBLE MET RITSEN GROTE BUBBLE MET KLAPDEUREN

Afmeting 3,3 m (Ø) 3 m (H) + 2 m sas 6 m (Ø) 5 m (H) + 2 m sas

Benodigde vrije ruimte 3,3 m (Ø) 3 m (H) + 2 m sas 6 m (Ø) 5 m (H) + 2 m sas

Benodigde stroom 400 W 400 W

Transport afmeting 1 Pallet 1 Pallet

Gewicht 150 kg 200 kg

Blower Intern Intern

Interne verlichting Optie Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, (rondom) Ja, (rondom)

Technische specificaties

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE BUBBLE

Afmetingen banners kleine bubble:
Totale prijs: € 

Afmetingen banners tunnel kleine bubble:
Totale prijs: €

Afmetingen banners grote bubble: 212 cm x 119 cm (2x)
Totale prijs: € 130

Afmetingen banners tunnel grote bubble: 123 cm x 70 cm (2x)
Totale prijs: € 70

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare bubble  met ritsen + sas - 3,3 m diameter € 430 € 605 € 725 € 870  € 955

Opblaasbare bubble met sas - 4 m diameter € 940 € 1220 € 1410 € 1645 € 1780

Opblaasbare bubble  met klapdeuren - 6 m diameter € 1860 € 2210 € 2450 € 2740 € 2910

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE VITRIBUBBLE MET HOUTEN SOKKEL

Afmeting 3 m diameter x 2,62 m H (excl. sokkel)

Benodigde vrije ruimte 3 m diameter x 2,62 m H (excl. sokkel)

Benodigde stroom 220 V

Transport afmeting 1/2 pallet bubble & 2 m diameter sokkel

Gewicht 90 kg

Blower Interne blower

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja rondom de sokkel

Technische specificaties

1 week 2 weken 3 weken 4 weken 5 weken

Opblaasbare vitribubble met houten sokkel € 500 € 850 € 1200 € 1400  € 1500

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE VITRIBUBBLE MET HOUTEN SOKKEL

DATE: 07/06/2018

200

300

2
9
1

2
6
2

Afmetingen forex paneel rondom houtel sokkel: 295 cm x 25 cm H (2x)
Totaal prijs: 160 €

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE VITRIBUBBLE MET SMALLE BASIS

Afmeting 6 m diameter x 4,13 m aan basis x 5,5 m H

Benodigde vrije ruimte 6 m diameter x 4,13 m aan basis x 5,5 m H

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 150 kg

Blower Intern, R250

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare vitribubble met smalle basis € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE VITRIBUBBLE MET SMALLE BASIS

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.

Sokkel voorzien door de klant
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OPBLAASBARE VITRIBUBBLE MET BREDE BASIS

Afmeting 6 m diameter x 5 m aan basis x 4,85 m H

Benodigde vrije ruimte 6 m diameter x 5 m aan basis x 4,85 m H

Benodigde stroom 400W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 150 kg

Blower Interne blower, R250

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare vitribubble met brede basis € 430 € 605 € 725 € 870  € 955

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBARE VITRIBUBBLE MET BREDE BASIS

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.

Sokkel voorzien door de klant
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OPBLAASBARE VITRIBUBBLE 4,8 M DIAMETER

Afmeting 4;8 m diameter x 4 m aan de basis x 3,9 m H

Benodigde vrije ruimte 4;8 m diameter x 4 m aan de basis x 3,9 m H

Benodigde stroom 400W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 150 kg

Blower Interne blower, R250

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare vitribubble 4,8 m diameter € 430 € 605 € 725 € 870  € 955

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBARE VITRIBUBBLE 4,8 M DIAMETER

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.

Sokkel voorzien door de klant
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OPBLAASBARE KUBUS TENT

Afmeting 7 m x 7 m x 3,50 m H

Benodigde vrije ruimte 7 m x 7 m x 3,50 m H

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 150 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare kubus tent € 760 € 1100 € 1350 € 1640  € 1810

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE KUBUS TENT

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE KLEINERE KUBUS TENTEN

Afmeting 5 m x 5 m

Benodigde vrije ruimte 5 m x 5 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 100 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare kleinere kubus tent - 1 stuk € 610 € 880 € 1080 € 1315  € 1450

Opblaasbare kleinere kubus tenten - 2 stuks € 980 € 1410 € 1730 € 2110 € 2320

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE KLEINERE KUBUS TENTEN

Afmetingen banners: 100 cm L x 282 cm H (3x)
Totaal prijs: 190 €

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE EUROWALL

Afmeting 8 m x 6 m

Benodigde vrije ruimte 9 m x 10 m

Benodigde stroom 800 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 200 kg

Blower Interne/externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja (8 m x 6 m) x 2 

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare eurowall € 375 € 420 € 490 € 575  € 610

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE EUROWALL

Afmetingen banners: 8 m x 6 m
Totaal prijs: 1060 € (beide zijden) 530 € (enkele zijde)

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBAAR FABRIEK

Afmeting 7,6 m L x 5,6 m B x 5,4 m H

Benodigde vrije ruimte 8 m x 6 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 250 kg

Blower Externe

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbaar fabriek € 760 € 1100 € 1350 € 1640  € 1810

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBAAR FABRIEK

Afmetingen banners:
Totaal prijs: 

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE BLOEMEN IN HOUTEN KIST (HOUTEN KIST NIET OPBLAASBAAR)

Afmeting 5 m H x 1 m x 1 m

Benodigde vrije ruimte 6 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1-2 paletten

Gewicht 100 kg

Blower Intern

Externe verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare bloem in houten kist - 1 stuk € 1210 € 1760 € 2160 € 2630  € 2900

Opblaasbare bloemen in houten kist - 2 stuks € 1940 € 2820 € 3460 € 4210  € 4640

Opblaasbare bloemen in houten kist - 3 stuks € 2545 € 3695 € 4540 € 5525  € 6090

Opblaasbare bloemen in houten kist - 4 stuks € 2905 € 4225 € 5190 € 6315  € 6960

Opblaasbare bloemen in houten kist - 5 stuks € 3025 € 4400 € 5400 € 6575  € 7250

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE BLOEMEN IN HOUTEN KIST

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE TIJGER IN METALLIC KLEUREN

Afmeting 2,8 m L x 3 m x 3,3 m H

Benodigde vrije ruimte 2,8 m L x 3 m x 3,3 m H

Benodigde stroom 400W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 40 kg

Blower Interne R250

Externe verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare tijger in metallic kleuren € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE TIJGER IN METALLIC KLEUREN

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE FOODTRUCK

Afmeting 4 m L x 2,40 m B x 2,70 m H

Benodigde vrije ruimte 4,5 m x 2,50 m x 3 m

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 60 kg

Blower Interne

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare foodtruck € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBARE FOODTRUCK

Afmetingen banners voor foodtruck:

- Banner nummerplaat: 59,5 cm x 18,5 cm H, 2 cm velcro
- Banner Bovenkant busje: 101 cm x 36,5 cm H, 2 cm velcro
- 2 x banners boven op bus; 195 cm x 81,5 cm H, 5 cm velcro
- Ronde cirkel aan voorkant: 30,5 cm diameter, 2 cm velcro
- 2 x zijkent busje: 75,5 cm x 24,5 cm om de 40 cm oogjes

Totale prijs banners: € 160

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE WATERSPUWERS

Afmeting 468 cm H x 347,5 cm B

Benodigde vrije ruimte 468 cm H x 347,5 cm B

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 120 kg

Blower Externe

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare waterpsuwers* € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE WATERSPUWERS

* Verhuurprijs is voor beide waterspuwers

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBAAR JOKER GEZICHT

Afmeting 2,8 m H x 1,6 m L x 1,20 m D

Benodigde vrije ruimte 2,8 m H x 1,6 m L x 1,20 m D

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 pallet

Gewicht 30 kg

Blower Interne (R250)

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbaar Joker gezicht € 295 € 320 € 340 € 365  € 395

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBAAR JOKER GEZICHT

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE SKULL & HORENS

Afmeting

Benodigde vrije ruimte

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 pallet

Gewicht 40 kg

Blower Interne

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare skull & horens € € € €  € 

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE SKULL & HORENS

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE HOCKEY TERREINEN

Afmeting 30,46 m L x 14 m B

Benodigde vrije ruimte 30,46 m L x 14 m B

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 180 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 da

Opblaasbare hockey terrein - 1 stuk € 360 € 500 € 600 € 720  € 800

Opblaasbare hockey terreinen - 2 stuks € 580 € 800 € 960 € 1160 € 1280

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE HOCKEY TERREINEN

Afmetingen banners: 450 cm L x 94 cm H (16 
stuks in total om 1 hockey terrein te branden)
Totaal prijs:  1850 €

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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KUBUS GROOT KUBUS KLEIN

Afmeting (B x H) 4 x 4 m 2 x 2 m

Benodigde vrije ruimte 4 x 4 m 2 x 2 m

Benodigde stroom 1100 W 400 W

Transport afmeting 1/2 Pallet 1/4 Pallet

Gewicht 80 kg 40 kg

Blower Extern Extern

Interne verlichting Optie Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, 4 zijden Ja, 4 zijden

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare kubus 2 m x 2 m* € 65 € 90 € 110 € 125  € 140

Opblaasbare kubus 4 m x 4 m* € 75 € 100 € 120 € 145 € 160

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

GROTE OPBLAASBARE KUBUS

Afmetingen banners grote kubus: 3,30 m x 3,30 m (4x)
Totale prijs banners: € 710

Afmetingen banners kleine kubus: 1,80 m x 1,80 m (4x)
Totale prijs banners; € 290

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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TUNNEL OF LOVE

Afmeting 3,75 m H x 5 m L x 4 m

Benodigde vrije ruimte 5 m x 4 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 2 palletten

Gewicht 60 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Tunnel of love € 540 € 600 € 640 € 690  € 720

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

TUNNEL OF LOVE

Afmetingen banners: 

Bovenkant: 80 x 40 cm H
Zijkanten: 272 cm x 153 cm H (2x)
Banner toog: 276 cm x 107 cm H

Totaal prijs banners: € 270

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE IGLO MET PLAT DAK

Afmeting 6 m (Ø) 3 m (H)

Benodigde vrije ruimte 6 m (Ø) 3 m (H)

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 150 kg

Blower Intern

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, rondom

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare iglo met plat dak € 330 € 460 € 555 € 665  € 730

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE IGLO MET PLAT DAK

Afmetingen banners binnenkant: 250 cm x 140 cm (2x)
Totale prijs banners: € 160

Afmetingen banners buitenkant: 450 cm x 23 cm (2x)
Totale prijs banners: € 90

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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SPRINGKUSSEN INFLATABLE DAN

Afmeting 7,3 m x 6 m 

Benodigde vrije ruimte 8 m x 7 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 140 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Springkussen inflatable dan € 180 € 250 € 300 € 360  € 400

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

SPRINGKUSSEN 
INFLATABLE DAN

Afmetingen banner achterkant: 236 cm x 71 cm H
Totaal prijs banner: € 85

Afmetingen banner voorkant: 156 cm x 47 cm H
Totaal prijs banner: € 65

Afmetingen banners zijkant: 145 cm x 100 cm H
Totaal prijs banners: € 55

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBAAR SPRINGKASTEEL (ZONDER TOREN)

Afmeting 8,5 m x 8,5 m x 7 m H (zonder toren)

Benodigde vrije ruimte 8,5 m x 8,5 m x 7 m H

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 - 2 paletten

Gewicht 400 kg

Blower Dubbel lucht blowers (3)

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

Verhuurprijzen

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBAAR SPRINGKASTEEL

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbaar springkasteel zonder toren € 540 € 750 € 900 € 1080  € 1200

Opblaasbaar springkasteel met toren € 720 € 1000 € 1200 € 1440 € 1600

Afmetingen banner voorkant: 265 cm L x 185 cm H (1st)
Afmetingen banner met 3 hoeken: 85 cm L x 200 cm H (6st)
Afmetingen banner met 2 hoeken: 85 cm L x 200 cm H (5st)
Afmetingen banner toren: 108 cm L x 250 cm H (1st)
Afmetingen vlaggen: 110 cm L x 50 cm H (5st)

Totaal prijs: 950 €

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBAAR SPRINGKUSSEN

Afmeting 3,8 m x 3,75 m x 2,85 m

Benodigde vrije ruimte 4 m x 4 m x 3 m

Benodigde stroom 1100 V

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 60 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, 1 verwisselbare banner

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbaar Springkussen € 180 € 250 € 300 € 360  € 400

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBAAR SPRINGKUSSEN

Afmetingen banners: 67,5 cm x 55 cm H
Prijs gepersonaliseerde banners: € 40

POWERED BY

Standaard banners

Logo

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE VELCRO WALL

Afmeting 4,9 m L x 5,6 m D x 3,7 m H

Benodigde vrije ruimte 4,9 m L x 5,6 m D x 3,7 m H

Benodigde stroom 1100 V

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 125 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare velcro wall € 540 € 750 € 900 € 1080  € 1200

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE VELCRO WALL

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE TROFEE - SPELCONCEPT

Afmeting 5 m H

Benodigde vrije ruimte 5 m H

Benodigde stroom 1100 V

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 50 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Trofee € 180 € 250 € 300 € 360  € 400

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE TROFEE - SPELCONCEPT

Afmetingen banner: 190 cm bovenzijde x 164 cm onderzijde x 100 cm H
Totaal prijs: 120 €

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.



www.x-treme.eu
info@x-treme.eu 

BE:  +32(0) 2 714 11 00
NL:  +31(0) 76 572 00 77

OPBLAASBARE DAN

Afmeting 4 m H

Benodigde vrije ruimte 4 m

Benodigde stroom 220 V

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 60 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, 3 verwisselbare banners

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Dan € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBARE DAN

Afmetingen banners: 220 cm x 110 cm (3x)
Totale prijs banners: € 180

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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PATAPOOF
STA TAFEL 
(wit)

CURTAIN (wit, zonder 
tafel)

LE GRAND BAR (wit)

Afmeting (B x H) 1,20 m x 1,20 m 4 m x 90 cm 2,85 m x 1,12 m

Benodigde vrije ruimte 1,20 m x 1,20 m 4 m x 90 cm 2,85 m x 1,12 m

Benodigde stroom 200 W 200 W 200 W

Transport afmeting 1/2 Pallet 30 x 30 x 30 cm 1/2 Pallet

Gewicht 25 kg 5 kg 25 kg

Blower Intern Intern Intern

Interne verlichting Optie Optie Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee Nee Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Sta tafel MD 1 (wit) € 140 € 195 € 235 € 280  € 305

Curtain (wit, zonder tafel) € 90 € 130 € 155 € 185 € 205

Le grand bar (wit) € 415 € 580 € 700 € 840 € 915

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

PATAPOOF

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE RONDE ZUIL
2m80

OPBLAASBARE RONDE ZUIL
5 m

Afmeting (L x B) 2,80 m x 0,6 m (Ø) 5 x 1 m (Ø)

Benodigde vrije ruimte 2,80 m x 0,6 m (Ø) 5 x 1 m (Ø)

Benodigde stroom 400 W 400 W

Transport afmeting 1/4 Pallet 1/2 Pallet

Gewicht 15 kg 30 kg

Blower Intern Intern

Interne verlichting Optie Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare zuil 2m 80 € 65 € 90 € 105 € 125  € 140

Opblaasbare zuil 5 m € 95 € 130 € 155 € 185 € 205

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE RONDE ZUIL

Afmetingen banners zuil 2m80: 85 cm x 250 cm (2x)
Totale prijs banners: € 120

Afmetingen banners zuil 5 m: 150 cm x 480 cm (2x)
Totale prijs banners; € 290

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE  WIJN FLES

Afmeting (L x B) 6 m H x 1,7 m diameter

Benodigde vrije ruimte 6 m H x 1,7 m diameter

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 Pallet

Gewicht 50 kg

Blower Interne R315

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare wijn fles € 315 € 450 € 525 € 645 € 705

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

Afmetingen bannners wijn fles: 160 cm L x 150 cm H (2x)
Totaal prijs: € 140

OPBLAASBARE WIJN FLES

LOGO

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBAAR SCHERM

Afmeting 16 m x 9 m, 2 m (Ø)

Benodigde vrije ruimte 24 m x 10 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht + 250 kg

Blower Extern

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbaar scherm* € 630 € 745 € 890 € 1070  € 1180

Verhuurprijzen

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

 OPBLAASBAAR SCHERM

Afmetingen banners: 15 x 8 m H
Totale prijs: € 1950

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE ASTRONAUT

Afmeting
4 m (H) x 180 cm (Ø)
vlag: 5,50 m

Benodigde vrije ruimte 2 m x 2,5 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 50 kg (vlag inbegrepen)

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, volledige branding

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Astronaut € 470 € 500 € 520 € 545  € 560

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE ASTRONAUT

Afmetingen banner sokkel: 456,8 cm x 69,4 cm
Afmetingen banners armen: 28 cm x 28 cm, 2x
Afmetingen vlag: 100 x 150 cm H
Afmetingen banner rugzak: 63 cm x 17 cm
Afmetingen banners helm: 36 cm x 12 cm

Totaal prijs: € 190

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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Technische specificaties

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE OLIFANTEN KLEIN GROOT

Afmeting 4,5 m L x 2,5 m H 8 m L x 5 m H

Benodigde vrije ruimte 4,5 m x 3 m 8 m x 6 m

Benodigde stroom 400 W 400 W

Transport afmeting 1 Pallet 1 Pallet

Gewicht 50 kg 70 kg

Blower Intern Intern

Interne verlichting Nee Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja Ja

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare olifant, klein € 365 € 515 € 620 € 740  € 810

Opblaasbare olifant, groot € 730 € 1030 € 1235 € 1480 € 1625

OPBLAASBARE OLIFANTEN

Afmetingen rugbanner kleine olifant: 81 cm B x 95 cm H (2x)
Totale prijs: € 70

Afmetingen volledige rugbanner kleine olifant: 81 cm B x 272 cm H
Totale prijs: € 95

Afmetingen rugbanner grote olifant: 149 cm B x 176 cm H (2x)
Totale prijs: € 130

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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R315 blower + houten basis

Benodigde stroom 400 W

Aantal 9 stuks

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dageb

R315 blower + houten basis 80 €/stuk 70 €/stuk 60 €/stuk 50 €/stuk 40 €/stuk

HUUR PRIJS

1 pc 2 pcs 3 pcs 4 pcs 5 pcs 9 pcs

Dynamic Tube, 3m30 € 285 € 260/pc € 230/pc € 220/pc € 210/pc € 195/pc

Opblaasbaar mannetje, 3 m H € 495 € 470/pc € 440/pc € 430/pc € 420/pc € 405/pc

PRODUCTIE PRIJS

Ex. transport, plaatsing en btw.
Niet inclusief: productie inflatable

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE DOBBELSTEEN

Afmeting 4 m x 4 m x 5 m

Benodigde vrije ruimte (Ø) 8 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 80 kg

Blower Extern

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja (5 cirkels)

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Dobbelsteen € 275 € 385 € 465 € 560  € 610

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE DOBBELSTEEN

Afmetingen banners cirkels: 235 cm diameter (5x)
Totale prijs: € 510

Afmetingen banner op sokkel: 180 cm x 115 cm 
Totale prijs: € 65

LOGO

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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KLEINE OPBLAASBARE KERSTMAN

Afmeting 2,50 m (H)

Benodigde vrije ruimte 4 m (Ø)

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 Pallet

Gewicht 15 kg

Blower R 250

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

OPBLAASBARE KERSTBAL: BESTE WENSEN OF MEILLEURS VOEUX

Afmeting 2 m (Ø)

Benodigde vrije ruimte 2 m (Ø)

Benodigde stroom 300 W

Transport afmeting 1/4 Pallet

Gewicht 15 kg

Blower R 250

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

GROTE OPBLAASBARE KERSTMAN

Afmeting 5 m (H)

Benodigde vrije ruimte 4 m (Ø)

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 Pallet

Gewicht 30 kg

Blower R 250

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

1 dag 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

Opblaasbare kerstman 2,50 m € 160 € 320 € 355 € 400  € 435

Opblaasbare kerstman 5 m € 170 € 340 € 375 € 425 € 459

Opblaasbare kerstballen (halve) € 160 € 320 € 355 € 400 € 435

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBALLENGROTE KERSTMAN

OPBLAASBARE KLEINE-EN GROTE KERSTMAN

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE KERSTBOOM

Afmeting 4 m H

Benodigde vrije ruimte 2 m x 2 m

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 pallet

Gewicht 30 kg

Blower R250 (intern)

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare kerstboom € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

 OPBLAASBARE KERSTBOOM

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE BAR KLEIN (zonder dak) GROOT (met dak)

Afmeting (L x B x H) 3 m x 2,50 m (H) 4 m x 4 m x 4,50 m

Benodigde vrije ruimte (L x B) 3 m x 2,50 (H) 4 m x 4 m x 4,50 m

Benodigde stroom 400 W 1100 W

Transport afmeting 1/2 Pallet 1 Pallet

Gewicht 40 kg 100 kg

Blower R 250 Extern

Interne verlichting 2 x lampen 4 x zuilen

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare bar klein* (zonder houten toog) € 155 € 215 € 260 € 310  € 340

Opblaasbare bar groot (regenboog, zonder houten toog) € 285 € 400 € 480 € 580 € 635

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

BAR KLEIN, rood en geel BAR GEEL, in actie BAR GROOT, regenboog

OPBLAASBARE BAR

Afmetingen banners voorkant: 290 cm x 135 cm
Totale prijs: € 95

Afmetingen banners achterkant: 290 cm x 245 cm
Totale prijs: € 135

Afmetingen banners bovenkant: 490 cm x 108 cm
Totale prijs: € 110

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE ZEPPELIN

Afmeting 8 m L x 3 m H

Benodigde ruimte 8 m x 3 m

Benodigde stroom 1100w

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 60 kg

Blower Interne

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare zeppelin € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE ZEPPELIN

*Niet inbegrepen truss constructie

Afmetingen banners:
Totaal prijs: 

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE WITTE ZEPPELIN

Afmeting 8 m L x 3 m H

Benodigde ruimte 8 m x 3 m

Benodigde stroom 1100w

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 60 kg

Blower Interne

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare witte zeppelin € 880 € 1230 € 1470 € 1760  € 1930

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE WITTE ZEPPELIN

*Niet inbegrepen truss constructie

Afmetingen banners:
Totaal prijs: 120 euro/zijde, 240 euro in totaal

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE BUS

Afmeting 860 cm B x 248 cm L x 300 cm H

Benodigde ruimte 860 cm B x 248 cm L x 300 cm H

Benodigde stroom 1100w

Transport afmeting 120x80x120

Gewicht 140 KG

Blower Extern

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Bus € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE BUS

*Niet inbegrepen truss constructie
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Afmetingen banner zijkant: 400 cm B x 64 cm H
Totaal prijs: € 65

Afmetingen banner voorkant: 150 cm B x 78 cm H
Totaal prijs: € 45

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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Romp + brug

Afmeting 
1000cm L x 250cm B 
x 455cm H

Benodigde ruimte
1000cm L x 250cm B 
x 455cm H

Benodigde stroom 1100w + 400w

Transport afmeting 120x80x120

Gewicht 120kg + 30 kg

Blower Extern + Intern

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare boot € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE BOOT

*Niet inbegrepen truss constructie
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Afmetingen banner achterzijkant: 144 cm B x 78 cm H
Totaal prijs: € 45

Afmetingen banner voorkant: 118 cm B x 88 cm H
Totaal prijs: € 35

Afmetingen banner achterkant: 94 cm B x 56 cm H
Totaal prijs: € 25

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE HALVE WERELDBOL

Afmeting
5 m diameter x 3 m H 
Excl. cirkelvormige truss voor ophanging

Benodigde ruimte 5 m diameter x 3 m H

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 45 kg

Blower Interne R315 blower

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare halve wereldbol € 540 € 600 € 640 € 690 € 720

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE HALVE WERELDBOL

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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LUCHTBALLON

Afmeting 7,1m H x 6,6 m B

Benodigde ruimte 1 Pallet

Benodigde stroom 400 w

Transport afmeting 120x 80 x80 

Gewicht 50 KG

Blower Interne Blower

Interne verlichting Mogelijk

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Luchballon € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

LUCHTBALLON VOOR FAÇADE/STAGE

*Niet inbegrepen stage Layer  & 2D digitale bedrukking 
*Niet inbegrepen buizenframe voor contour & bevestiging       
 tegen stage/façade

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE GOLFCLUB

Afmeting (B x H) 5 m x 3 m

Benodigde vrije ruimte (L x B) 8 m x 5 m

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 40 kg

Blower R 250

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Golfclub € 290 € 400 € 480 € 580  € 635

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE GOLFCLUB

Afmetingen banners: 123 cm x 138 cm (2x)
Totale prijs banners: € 110

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE AIRTIGHT TENT

Afmeting (L x B x H) 3 m x 3 m x 3 m

Benodigde vrije ruimte (L x B x H) 3 m x 3 m x 3 m

Benodigde stroom 200 W  
(enkel om op te blazen)

Transport afmeting 1/2 pallet

Gewicht 100 kg

Blower Extern (pomp)

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare airtight tent € 155 € 215 € 260 € 310  € 340

Verhuurprijzen

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE AIRTIGHT TENT

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE MOBIELE WALKER

Afmeting 3 m H

Benodigde vrije ruimte nvt.

Benodigde stroom 12 V batterij

Transport afmeting 1/4 pallet

Gewicht nvt.

Blower Intern

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, 2 verwisselbare banners

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Mobiele walker € 405 € 750 € 900 € 1080  € 1185

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

*Prijs optie digitale print op aanvraag

KERSTBOOM

OPBLAASBARE MOBIELE WALKER

Afmetingen banners: 106 cm x 190 cm (2x)
Totale prijs: € 150

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBAAR GUINNESS GLAS

Afmeting 4 m H

Benodigde vrije ruimte 1,5 m x 1,5 m

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 70 cm x 70 cm x 70 cm

Gewicht 25 kg

Blower R250 (intern)

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbaar Guinness glas € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBAAR GUINNESS GLAS

Afmetingen banner Guinness: 150 cm x 36 cm H
Totale prijs banners: € 55

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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Afmeting (vorm te bepalen) Max. 3 M

Benodigde ruimte 2 Pallets

Benodigde stroom Batterij 12v

Transport afmeting 156cm B x 86cm L

Gewicht 50 KG

Blower 12v

Interne verlichting Ja

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Go-Kart + Support systeem 250€ 410€ 620€ 800€ 920€

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

GO-KART MET SUPPORT SYSTEEM VOOR INFLATABLE

Niet inclusief: productie inflatable

86cm
156cm

Afmetingen banners go-kart:
Totaal prijs: €

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE KERK

Afmeting 12,50 m L x 6 m B x 10 m H

Benodigde vrije ruimte 15 m x 10 m

Benodigde stroom 6000 W

Transport afmeting 2 Palletten

Gewicht 550 kg

Blower 4 x extern + 1 x intern

Interne verlichting In gebouw

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame ja, dak

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare kerk* € 1500 € 2700 € 3540 € 4550  € 5155

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE KERK

Afmetingen banners: 
Totale prijs banners:

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OVB
OPBLAASBARE ZUIL 
(KUBUS)

OPBLAASBAE 
BLAUWE BAL

OPBLAASBARE 
WITTE BAL

Afmeting (L x B x H) 10 m x 1,10 m (H) 1,40 m x 1,40 m x 3 m 3 m (Ø) 3,5 m (Ø)

Benodigde vrije ruimte (L x B)
Moet tegen wand of  
nadar bevestigd  
worden

1,40 m x 1,40 m x 3 m 3 m (Ø) 3,5 m (Ø)

Benodigde stroom R 250 400 W 400 W 400 W

Transport afmeting 1/2 Pallet 1/2 Pallet 1/2 Pallet 1/2 Pallet

Gewicht 30 kg 30 kg 20 kg 20 kg

Blower Intern Intern Intern Intern

Interne verlichting nvt. Optie Optie Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja Ja Nee Nee

Technische specificaties

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

OVB* € 155 € 215 € 260 € 310  € 340

Opblaasbare zuil (kubus)* € 87 € 110 € 130 € 155 € 170

Opblaasbare witte/blauwe bal € 187 € 210 € 230 € 255 € 270

Verhuurprijzen

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE 
ZUIL (KUBUS)

OPBLAASBARE VEILIGHEIDSBOARDING

OPBLAASBARE 
BLAUWE BAL

DELFT TNO TESTED

Afmetingen banners kleine OVB: 10 m x 100 cm H
Totale prijs: € 210

Afmetingen banners grote OVB; 19,9 m x 105 cm H
Totale prijs: € 370

Afmetingen banners blauwe zuil: 142 cm x 300 cm (4x)
Totale prijs: € 350

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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BRAIN MEETINGROOM

Afmeting 8 m x 3 m

Benodigde vrije ruimte 8 m x 3 m (hangend)

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1/2 Pallet

Gewicht 80 kg

Blower Extern

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Brain meetingroom € 165 € 190 € 205 € 225  € 235

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

BRAIN MEETINGROOM

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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NIGHTMARE FACE

Afmeting 4 m (H) x 3 m (Ø)

Benodigde vrije ruimte 4 m (H) x 3 m (Ø)

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 Pallet

Gewicht 60 kg

Blower R 250

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja (achter structuur)

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Nightmare face* € 270 € 300 € 320 € 345  € 357

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

*Prijs optie digitale print op aanvraag

NIGHTMARE FACE

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE BUSTE IDEEËN MAN

Afmeting 7 m x 6 m

Benodigde vrije ruimte 7 m x 6 m

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1 Pallet

Gewicht 60 kg

Blower Extern

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja, op ballen

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare buste ideeën man € 255 € 315 € 360 € 410  € 440

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE BUSTE IDEEËN MAN

Afmetingen banners op ballen: 90 cm x 15 cm (6x)
Totale prijs: € 95

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE MAGICIAN

Afmeting 4 m H

Benodigde vrije ruimte 2 m x 4 m

Benodigde stroom 350 W

Transport afmeting 1/2 Pallet

Gewicht 30 kg

Blower R315

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare magician € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE MAGICIAN

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE 100 KM LETERS

Afmeting 5 m B x 2 m H

Benodigde vrije ruimte 5 m x 1 m 

Benodigde stroom 1100 W

Transport afmeting 1/2 pallet

Gewicht 40 kg

Blower Externe

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare 100 km letters € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

OPBLAASBARE 100 KM LETTERS

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE WALVIS

Afmeting 1 m 37 H x 5 m L

Benodigde vrije ruimte 5 m x 1,50 m

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1/2 pallet

Gewicht 17 kg

Blower interne

Interne verlichting Optie

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare walvis € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBARE WALVIS

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE TIJGER

Afmeting 8 m x 4 m

Benodigde vrije ruimte 9 m x 5 m

Benodigde stroom 400 W

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 80 kg

Blower Intern

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

Technische specificaties

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare tijger € 375 € 420 € 490 € 575  € 610

Verhuurprijzen

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

KERSTBOOM

OPBLAASBARE TIJGER

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE PANDA

Afmeting 5 m H

Benodigde ruimte 5 m H

Benodigde stroom 1100 V

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 50 KG

Blower Interne blower

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare Panda € 270 € 300 € 320 € 345 € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE PANDA

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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OPBLAASBARE ZON

Afmeting 5 m H

Benodigde ruimte 5 m H

Benodigde stroom 1100 V

Transport afmeting 1 pallet

Gewicht 50 KG

Blower Interne blower

Interne verlichting Nee

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Opblaasbare zon € 270 € 300 € 320 € 345 € 360

Verhuurprijzen

Ex. transport, plaatsing en btw.

OPBLAASBARE ZON

LOGO

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.
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JUKE BOX CHAMPAGNE FLES AAP WALKER

Afmeting 1 m x 1 m x 2,50 m 8 m H x 2 m Ø 2 m (H)

Benodigde vrije ruimte 1 m x 1 m x 2,50 m 8 m H x 2 m Ø nvt.

Benodigde stroom 400 W 1100 W nvt.

Transport afmeting 1/2 Pallet 1/2 Pallet 1/4 Pallet

Gewicht 30 kg 50 kg nvt.

Blower Intern Extern Intern

Interne verlichting Nee Optie nvt.

Bevestigingsmogelijkheden voor banners en reclame Nee Ja nvt.

Technische specificaties

Ex. transport, verzekering, plaatsing en btw.

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen

Aap walker € 405 € 750 € 900 € 1080  € 1185

Opblaasbare champagne fles € 315 € 450 € 525 € 645 € 705

Opblasbare jukebox € 195 € 270 € 315 € 375 € 420

Verhuurprijzen

Al onze opblaasbare structuren worden geleverd met piketten zandzakjes indien nodig.

JUKE BOX
AAP WALKERCHAMPAGNE FLES

Afmetingen banners champagne fles: 190 cm H x 310 cm L
Totale prijs: € 155

Bij verhuur geldt enkel een volledige betaling van het verhuurbedrag en de waarborg als bevestiging. 
Zolang de betaling niet is gebeurd is er een enkele garantie op beschikbaarheid en kan de verhuur dus geannuleerd worden. 
Opties zijn niet mogelijk bij verhuur. De waarborg kan (gedeeltelijk) worden ingehouden indien er schade aan de structuur is, 
of er reiniging of andere onderhoudstaken vereist zijn na het gebruik.


