
 
 

PRIJSLIJST OKTOBERFEST 

Oktoberfest Bar 
Bierstübe, Oktoberfest, houten bar incl. decoratie box     € 75,00 
Decoratiebox : hertengewei, dierenkop, Oktoberfest schilderijtjes, banners boompje etc. 

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

Aanvullende materialen Oktoberfest: 

Banner bierparty “Oktoberfesten” van plastic 175 x 29 (3 stuks)    €   2,50 

Top kleedje voor op sta tafel blauw/wit geblokt per 2 stuks + 2x statafel  € 15,00 

Groot tafelkleed blauw/wit geblokt 2.00 x 1.40 per stuk     €   5,00 

Bierpullen per 10 stuks         € 15,00 

Doos met 75 bierglazen         € 10,00 

Doos met 40 Heineken glazen “vaasjes”       € 10,00 

Muurdecoratie Tiroolse serveerster met bier, per 5 stuks     €   7,50  

Vlag bierfeest 90x150 cm (1 stuk)        €   3,50 

Vlag Beieren 90x150 cm          €   3,50 

Muur decoratie bierglas per 2 stuks        €   4,00  

3 D wanddecoratie Oktoberfest        €   5,00  

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

Grote houten kaarsen standaard (2stuks) per stuk      €  2,50 

Wit klap (afzet) hekje         €   5,00 

Vuur korf           €   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  

Prikkabel met gekleurde led lampen 10 m.       € 10,00 

Oktoberfest 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 



 
 

 

Oktoberfest pakket klein (totaalprijs los € 151,50 – 15% korting bij pakket afname) € 130,00 
Bierstübe, Oktoberfest, houten bar incl. decoratie box     €   75,00 
Decoratiebox : hertengewei, dierenkop, Oktoberfest schilderijtjes, banners boompje etc. 
Banner bierparty “Oktoberfesten” van plastic 175 x 29 (3 stuks)    €     2,50 
2x Top kleedje voor op sta tafel blauw/wit geblokt      €     5,00 
2x Statafel          €   10,00 
Groot tafelkleed blauw/wit geblokt 2.00 x 1.40 per stuk     €     5,00 
Vlag bierfeest 90x150 cm (1 stuk)        €     3,50 
Vlag Beieren 90x150 cm          €     3,50 
Muur decoratie bierglas per 2 stuks        €     4,00  
Biertafel set met 2 banken (100 cm x  220 cm)      €   10,00 
3x grote dierenkop (pluche rendier, hert, beer)      €   10,50 
Prikkabel met gekleurde led lampen 10 m. (2 stuk)      €   10,00 
Spijkerslaan incl. hamer en spijkers        €   12,50 
 
Oktoberfest pakket groot (totaalprijs los € 322,00 – 15% korting bij pakket afname) € 275,00 
Bierstübe, Oktoberfest, houten bar incl. decoratie box     €   75,00 
Decoratiebox : hertengewei, dierenkop, Oktoberfest schilderijtjes, banners boompje etc. 
Banner bierparty “Oktoberfesten” van plastic 175 x 29 (3 stuks)    €     2,50 
4x Top kleedje voor op sta tafel blauw/wit geblokt      €   10,00 
4x Statafel          €   20,00 
Groot tafelkleed blauw/wit geblokt 2.00 x 1.40 per stuk     €     5,00 
Vlag bierfeest 90x150 cm (1 stuk)        €     3,50 
Vlag Beieren 90x150 cm          €     3,50 
Muur decoratie bierglas per 4 stuks        €     8,00  
Biertafel set met 2 banken (100 cm x  220 cm)      €   10,00 
6x grote dierenkop (pluche rendier, hert, beer)      €   21,00 
2x Prikkabel met gekleurde led lampen 10 m.       €   20,00 
3x raam decoratie met uitzicht op besneeuwde bergen      €   30,00  
Vuur korf           €     5,00 
Zak houtblokken          €     6,00 
Grote houten kaarsen standaard (2stuks) per stuk      €    2,50 
2x Wit klap (afzet) hekje        €   10,00 
2x blauw witte houten zonnestoel       €   10,00 
Bierpullen 20 stuks         €   30,00 
Oktoberfest 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 
 

 

 

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

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

 


