VERHUUR PRIJSLIJST
Tipi geschakeld

2018

De geschakelde tipi bestaat uit 2 tipi’s (van 7 of 8
meter doorsnede) die verbonden zijn door een
tussenstuk.
Bijzonder geschikt voor grotere groepen met veel
extra leef- en speelruimte.

Tarieven huren van een dubbele / geschakelde tipi. Prijzen zijn exclusief binnendoek.

Formaat

17 x 7 m

WEEKEND

MIDWEEK

WEEK

€ 995

€ 1075

€ 1150

Prijzen zijn exclusief btw en inclusief opzetten en afbreken.
Bijkomende kosten:
Transport per gereden kilometer (bereken retour opzetten / afbreken)

€ 0,45

Impregneren
Wij zijn gecertificeerd impregneerder. Prijzen van het impregneren van een tipi zijn afhankelijk van
formaat en materiaal. Neem daarom contact met ons op voor een offerte.
Prijs: vanaf € 40 per tent
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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 tipi 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 tipi per weekend

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

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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