
 
 

PRIJSLIJST TIKIBAR - COCKTAIL BAR – BAMBOE BAR – HAWAII PARTY 

Tiki Bar - Cocktail Bar - Bamboe Bar - Hawaï Bar 
Tiki Bar groot inclusief decoratiebox       € 75,00 
1x bar groot deluxe met deurtjes achter voor opbergedeelte 
1x bar groot met 3 bamboe barkrukken 
Tiki Bar klein inclusief decoratiebox       € 65,00 
Decoratiebox : Hawaii slinger, gitaartje, vogelkooitjes, ananas lamp, papegaai etc. 

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

Aanvullende materialen Hawaii party:  

Wit hek met bloemen          €    5,00 

Palmboom met koksonoten en tafeltje met kleedje     €    5,00 

Statafel met rok en kleedje en raffia parasol met voet     €  10,00 

Palmboom banner (200 cm x 180 cm)        €    7,50 

Strandbanner met palmbomen (200 x 180 cm)       €    7,50 

Wanddecoratie strand en palmbomen (2.00 x 75 cm)      €   5,00  

Wanddecoratie dolfijnen (200 x 200 cm)       €   7,50  

Schilderij, flessenpost op strand (80 x 30 cm)      €   3,50  

Kamerscherm met tropische strand afbeelding       €    5,00 

Surfplanken  (2x halve plank,  kan blijven staan)      €  10,00 

Houten surfboardjes (4 stuks)        €  15,00 

Bord met te bestellen cocktails        €    3,50 

Pubborden van hout (totaal pakket van 6 stuks)      €  15,00 

Grote houten platen met afbeelding van een haai en een cocktail als set  €  10,00 

Party verlichting met gekleurde lampen 10 m.      €  10,00  

Grote vogelkooi          €    3,50  

Groot bord “ALOHA” 100 x 80 cm         €    3,50 

Palmbomen kunststof 4 stuks        €  10,00 

Tiki Totempalen groot - 100 cm hoog  6 stuks      €  15,00 

Koeltafel - statafel om drankjes in koud te houden     €    5,00 

Tafelklem met gekleurde fruit lampjes en Hawaii slingers    €    7,50 

Fotobooth, steigerframe met strand uitzicht, surfboardjes en fotoprops  €    12,50 



 
 

Hawaii spelletjes : 
Limbo dansen -  grote houten cactussen met (nep) vuurlat    € 10,00 
Hawaii eendjes vangen – bad met Hawaii eendjes en hengel    € 10,00 
Tropisch fruit gooien, fruit en opvang manden met bordjes    € 10,00 
 
Hawaii pakket I : klein  (totaalprijs los - € 158,50 – 15% korting bij pakket afname) € 135,00 
Tiki Bar groot inclusief decoratiebox       €   75,00 
Decoratiebox met slingers en opblaasdecoratie in Hawaii thema   €   10,00 
Wit hek met bloemen          €     5,00 
2x Palmboom met koksonoten en tafeltje met kleedje     €   10,00 
2x Statafel met rok en kleedje en raffia parasol met voet    €   20,00 
Palmboom banner (200 cm x 180 cm)        €     7,50 
Strandbanner met palmbomen (200 x 180 cm)       €     7,50 
Wanddecoratie strand en palmbomen (2.00 x 75 cm)      €     5,00  
Kamerscherm met tropische strand afbeelding       €     5,00 
Surfplanken  (2x halve plank,  kan blijven staan)      €   10,00 
Groot bord “ALOHA” 100 x 80 cm         €     3,50 

Hawaii pakket II : groot  (totaalprijs los - € 290,50 – 15% korting bij pakket afname) € 250,00 
Tiki Bar groot inclusief decoratiebox       €   75,00 
Decoratiebox met slingers en opblaasdecoratie in Hawaii thema   €   10,00 
2x Wit hek met bloemen         €   10,00 
2x Palmboom met koksonoten en tafeltje met kleedje     €   10,00 
2x Statafel met rok en kleedje en raffia parasol met voet    €   20,00 
Palmboom banner (200 cm x 180 cm)        €     7,50 
Strandbanner met palmbomen (200 x 180 cm)       €     7,50 
Wanddecoratie strand en palmbomen (2.00 x 75 cm)      €     5,00  
Wanddecoratie dolfijnen (200 x 200 cm)       €     7,50  
Schilderij, flessenpost op strand (80 x 30 cm)      €     3,50  
Kamerscherm met tropische strand afbeelding       €     5,00 
Surfplanken  (2x halve plank,  kan blijven staan)      €   10,00 
Houten surfboardjes (4 stuks)        €   15,00 
Bord met te bestellen cocktails        €     3,50 
Pubborden van hout (totaal pakket van 6 stuks)      €   15,00 
Grote houten platen met afbeelding van een haai en een cocktail als set  €   10,00 
2x party verlichting met gekleurde lampen 10 m.     €   20,00  
Grote vogelkooi          €     3,50  
Groot bord “ALOHA” 100 x 80 cm         €     3,50 
Palmbomen kunststof 4 stuks        €   10,00 
Tiki Totempalen groot - 100 cm hoog  6 stuks      €   15,00 
Koeltafel - statafel om drankjes in koud te houden     €     5,00 
Fotobooth, steigerframe met strand uitzicht, surfboardjes en fotoprops   €   12,50 
Limbo dansen -  grote houten cactussen met (nep) vuurlat    €   10,00 
 
         

 

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

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


