VERHUUR PRIJSLIJST
Tipi

2018

Een complete tipi bestaat uit:

•
•
•
•
•

buitentent
stokken (Larix, Douglas of Fijnspar)
verbindingspennen
deurdoek
benodigde touwen

Optioneel:
• binnentent (niet bij prijs inbegrepen)

In de onderstaande prijslijst vindt u de verhuur tarieven van een tipi per diameter. Tarieven
zijn exclusief binnendoek, inclusief opzetten en afbreken en exclusief BTW.

weekend

midweek

week

Prijs

Prijs

Prijs

Ø3m

€ 250

€ 300

€ 350

Ø4m

€ 275

€ 340

€ 390

Ø5m

€ 275

€ 340

€ 390

Ø6m

€ 295

€ 385

€ 440

Ø7m

€ 360

€ 430

€ 495

Ø8m

€ 420

€ 510

€ 575

Formaat

Bijkomende kosten:
Transport per gereden kilometer (bereken retour opzetten / afbreken)
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Optioneel:

Binnendoek
Een tipi kan gehuurd worden met binnendoek. Dit maakt de tipi
warmer en gezelliger. Het binnendoek heeft een polyester slikrand.
Prijs op aanvraag (afhankelijk van doorsnede en verhuurperiode).
Prijs: vanaf € 25 per weekend

Ozan
Een tipi is nooit 100% waterdicht, het regenwater loopt namelijk langs
de stokken naar beneden en valt hier en daar omlaag. Een Ozan is
een bijbehorend doek dat binnen in een tipi boven het hoofd
gespannen kan. Een Ozan maakt uw tipi niet alleen gezellig maar ook
comfortabel.
Prijs op aanvraag (afhankelijk van doorsnede en verhuurperiode).
Prijs: vanaf € 50 per tent

Bij het huren van meerdere Tipi's wordt een passende offerte gemaakt.
Neem voor voorwaarden, beschikbaarheid, levertijd en transportkosten contact met ons op:
Dick Verdonk
Lekermeer 12
1647 PB Berkhout
T: +31(0)229573240
F: +31(0)229573240
M: +31(0)620257901
E: info@indianententen.nl
I: www.indianententen.nl

> naar accessoires

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te
Alkmaar op 27-04-2011 onder depotnummer 76/2011 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal u op eerste verzoek kosteloos worden
toegezonden.
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