
 
 

PRIJSLIJST APRÈS-SKI BAR / SKIHUT / APRÈS-SKI PARTY 

Après-ski Bar / Skihut 
Après-ski bar / skihut, houtenbar inclusief decoratie box    € 75,00 

Decoratiebox : dierenkoppen, après-skibord, paar ski’s, berghutklok, gewei, koe bel, lampje etc.) 

(afmetingen bar voor vervoer en opgebouwd zie pagina: algemene informatie) 

Aanvullende materialen Après-Ski thema:  

Sneeuwmachine incl. 5 ltr. vloeistof        € 30,00  

Statafel per stuk          €   5,00 

Top kleedje voor op sta tafel blauw/wit geblokt per 2 stuks    €   5,00 

Houten sneeuwpop 160 x 70 cm, 2 stuks      € 10,00 

Opblaas sneeuwpop op stroom 180 cm incl. verlichting     € 12,50 

Grote dierenkoppen (pluche rendier, hert, beer, ijsbeer, gewei enz), per stuk  €   3,50 

Grote houten kaarsen standaard / windlicht      €   2,50 

Wit (afzet) (sfeer) hekje  voor ski’s etc.       €   5,00 

Vuurkorf          €   5,00 

Zak houtblokken          €   6,00 

Elektrische terras verwarmer / hangend      € 12,50 

Biertafel set met 2 banken (100 cm x  220 cm)      € 10,00 

Biertafel set met 2 banken inklapbaar (90 x 180 cm)     € 10,00 

Raam decoratie met uitzicht op besneeuwde bergen      € 10,00  

Houten ligstoel, gestreept (6 stuks beschikbaar)     €   5,00 

Prikkabel met gekleurde lampjes        € 10,00 

Ski’s met stokken per set        €   3,50 

Slee van hout           €   3,00 

Bobslee van plastic         €   2,50 

Skischoenen / schaatsen ter decoratie per paar      €   2,00 

Groot liggend hert met sneeuwdeken       €   5,00 

Wanddecoratie (200 x 180 cm ) (afbeelding skilift)     € 10,00  

Wanddecoratie (60 x 180 cm) (bomen met sneeuw)     €   7,50 

 



 
 

 

 

Skirek van hout (excl. ski’s)        € 12,50 

Set van 5 metaal op houten borden van o.a. Coca Cola per 5 stuks    € 10,00 

Glühwein ketel incl. lepel        € 10,00 

Glühwein mokjes 15 stuks        € 10,00 

Bierpullen per 10 stuks         € 15,00 

          

Après-ski spellen: 

Spijkerslaan incl. hamer en spijkers        € 12,50 

Boomstam zagen incl. standaard, zaag en boomstam      € 12,50 

Houtblok drukken incl. bak met houten blokken      € 12,50 

Skilopen voor max. 4 personen tegelijk       € 12,50 

Spellen pakket van totaal 4 spellen  incl. aanduidingsborden per spel   € 37,50 

 

Flügel decoratie: 

Flügel snowboard          €  5,00 

Flügel schilderijen, hout 50 x 100 cm, 2 stuks      € 10,00 

Opblaas Flügelfles 2 meter, incl. electrische pomp     € 15,00 

Set opblaas Flügelflessen, ca 35 cm per stuk, 5 stuks     € 15,00 

Statafel met roze parasol met rok en Flügelbanner rondom, per stuk   € 10,00 

Flügelset klein : 4x banner, vlaggetjes, emmer, 5 opblaas flessen, vlag, enz.  € 30,00 

Flügelset groot: 4x banner, vlag, vlaggetjes, emmers, 10 opblaasflessen 35 cm   € 50,00 

  2x statafel met roze parasol en rok met Flügel banner rondom  

  



 
 

Après-ski  pakket I : klein  (totaalprijs los - € 196,50 – 15% korting bij pakket afname) € 165,00 
Après-ski bar / skihut, houtenbar inclusief decoratie box     € 75,00 
Decoratiebox : dierenkoppen, après-skibord, paar ski’s, berghutklok, gewei, koe bel, lampje etc.) 
2x Top kleedje voor op sta tafel blauw/wit geblokt      €    5,00 
2x Statafel          €   10,00 
Houten sneeuwpop 160 x 70 cm, 2 stuks      € 10,00 
3x grote dierenkoppen (pluche rendier, hert, beer)     €  10,50 
2x Groot houten kaarsen standaard / windlicht      €   5,00 
Wit (afzet) (sfeer) hekje  voor ski’s etc.       €   5,00 
Wanddecoratie (200 x 180 cm ) (afbeelding skilift)     € 10,00  
Wanddecoratie (60 x 180 cm) (bomen met sneeuw)     €   7,50 
5x ski’s met stokken         € 17,50 
Skirek van hout (excl. ski’s)        € 12,50 
2x slee van hout          €   6,00 
Biertafel set met 2 banken inklapbaar (90 x 180 cm)     € 10,00 
Spijkerslaan incl. hamer en spijkers        € 12,50 
 
Après-ski pakket II : groot  (totaalprijs los - € 336,00 – 15% korting bij pakket afname) € 285,00 
Après-ski bar / skihut, houtenbar inclusief decoratie box     €  75,00 
Decoratiebox : dierenkoppen, après-skibord, paar ski’s, berghutklok, gewei, koe bel, lampje etc.) 
4x Top kleedje voor op sta tafel blauw/wit geblokt      €  10,00 
4x Statafel          €  20,00 
Houten sneeuwpop 160 x 70 cm, 2 stuks      €  10,00 
Opblaas sneeuwpop op stroom 180 cm incl. verlichting     €  12,50 
4 stuks houten ligstoel, gestreept (6 stuks beschikbaar)     €  20,00 
5x grote dierenkoppen (pluche rendier, hert, beer)     €  17,50 
2x Groot houten kaarsen standaard / windlicht      €    5,00 
Wit (afzet) (sfeer) hekje  voor ski’s etc.       €    5,00 
Wanddecoratie (200 x 180 cm ) (afbeelding skilift)     €  10,00 
Wanddecoratie (60 x 180 cm) (bomen met sneeuw)     €    7,50 
10x ski’s met stokken         €  35,00 
Skirek van hout (excl. ski’s)        €  12,50 
2x slee van hout          €    6,00 
Biertafel set met 2 banken inklapbaar (90 x 180 cm)     €  10,00 
Boomstam zagen incl. standaard, zaag en boomstam      €  12,50 
Houtblok drukken incl. bak met houten blokken      €  12,50 
Skilopen voor max. 4 personen tegelijk       €  12,50 
Spijkerslaan incl. hamer en spijkers        €  12,50 
Flügelset klein : 4x banner, vlaggetjes, emmer, 5 opblaas flessen, vlag, enz.  €  30,00 

   

Voor extra glazen, heaters, statafels, verlichting etc. zie prijslijst: Losse Verhuur Materialen. 

Genoemde prijzen zijn excl. btw, voor vragen neem contact met ons op. 

 

 

 


