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Pakket 1       €125,00 incl. BTW 
brengen zonder drank 
• 1 koelkast
• 3 hangtafels inclusief linnen
• 10 krukken
- Extra opties in overleg zoals bijvoorbeeld drank op basis van nacalculatie, een garderobe of 
   extra koelkasten voor meer personen.
- Bezorging binnen gemeente Deurne inbegrepen.
- Enkel brengen van de spullen. Voor het klaarzetten of eventueel vullen van de koelkast worden 
   extra personeelskosten in rekening gebracht. €32,50 per persoon per uur.

Pakket 2       €150,00 incl. BTW 
exclusief drank, drank o.b.v. nacalculatie 
• 1 koelkast met drank op basis van nacalculatie 
 • Flessen Bavaria Twist-Off  |  Bavaria Radler 0.0  |  Coca Cola  |  Fanta  |  Chaudfontaine blauw 
   en rood  |  Fuze Tea Sparkling  |  Fuze Tea green  |  droge witte wijn  |  rosé wijn  |  rode wijn.
 • Drank uit te breiden naar keuze (zie lijst Thuis Vieren)
 • Drank op basis van nacalculatie
 • Extra koelkast mogelijk (per 20 personen 1 koelkast) - meerprijs €42,50 per koelkast.
 • Optie tot het naleveren van extra drank via De Bierbus Deurne. 
• 3 klaphangtafels inclusief linnen
• 10 krukken
• Glaswerk voor het aantal personen
- Extra opties in overleg zoals bijvoorbeeld een garderobe.
- Bezorging binnen gemeente Deurne inbegrepen.
- Enkel brengen van de spullen. Voor het klaarzetten of vullen van de koelkast worden 
   extra personeelskosten in rekening gebracht. €32,50 per persoon per uur. 

Mogelijkheden verhuur 
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Mogelijkheden verhuur 

Pakket 3        €250,00 incl. BTW 
exclusief drank, drank op basis van nacalculatie 
• 1 koelkast met standaard assortiment drank. 
 • Flessen Bavaria Twist-Off  |  Bavaria Radler 0.0  |  Coca Cola  |  Coca Cola zero  |  Fanta, 
   Chaudfontaine blauw en rood  |  Fuze Tea Sparkling  |  Fuze Tea green  |  droge witte wijn, 
   rosé wijn  |  rode wijn  |  zoete witte wijn
 • Drank uit te breiden naar keuze (zie lijst Thuis Vieren)
 • Drank op basis van nacalculatie
• 3 klaphangtafels inclusief linnen
• 10 krukken
• Glaswerk voor het aantal personen
• 1 tafeltje voor het glaswerk op te zetten
• 1 speaker inclusief standaard, aan te sluiten op eigen tablet of laptop
• 4 led parren
- Extra opties in overleg zoals bijvoorbeeld een garderobe of extra koelkast voor meer personen.
- Bezorging inbegrepen binnen gemeente Deurne.
- Enkel brengen van de spullen. Voor het klaarzetten of vullen van de koelkast worden 
   extra personeelskosten in rekening gebracht. €32,50 per persoon per uur.

Pakket 4         €350,00  incl. BTW 
exclusief drank, drank op basis van nacalculatie en op basis van minimaal 50 personen
• 2 koelkasten met standaard assortiment drank op basis van zelf vullen
 • Flessen Bavaria Twist-Off  |  Bavaria Radler 0.0  |  Coca Cola  |  Coca Cola zero  |  Fanta, 
   Chaudfontaine blauw en rood  |  Fuze Tea Sparkling  |  Fuze Tea green  |  droge witte wijn, 
   rosé wijn  |  rode wijn  |  zoete witte wijn
 • Drank uit te breiden naar keuze (zie lijst Thuis Vieren)
 • Drank op basis van nacalculatie
• 5 klaphangtafels inclusief linnen
• 15 krukken
• Glaswerk voor het aantal personen
• 1 tafeltje voor het glaswerk op te zetten
• 2 speakers inclusief standaard, aan te sluiten op eigen tablet of laptop.
• 4 led parren
- Extra opties in overleg zoals bijvoorbeeld een garderobe of extra koelkasten voor meer personen
- Bezorging inbegrepen binnen gemeente Deurne.
- Enkel brengen van de spullen. Voor het klaarzetten of vullen van de koelkast worden 
   extra personeelskosten in rekening gebracht. €32,50 per persoon per uur


