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Serviesgoed en bestek 
 
gebaksbord 17 cm. €     0,25 
klein bord 21 cm. €     0,25 
groot bord 23 cm.  €     0,25 
soep bord 22 cm. €     0,25 
pizza bord  €     0,50 
soepkop  €     0,35 
dessert coupe  €     0,40 
koffiekop+schotel+lepel      0,50 
theeglas+schotel+lepel €     0,50 
mes   €     0,25 
vork   €     0,25 
lepel   €     0,25 
dessertvork of lepel €     0,25 
gebaksvork  €     0,25 
koffie of theelepel €     0,25 
taart/gebaksschep €     0,75 
kleine vleesvork €     0,25 
opscheplepel plastic €     0,35 
sauslepel rvs  €     0,50 
groot vlees of broodmes     0,75 
plateau suikerpot/melkkan  2,00 
 
koffiezetapparatuur 
 
Bravilor 12 kops=3min. €   20,00 
percolator 40 koppen €   15,00 
percolator 80 koppen €   19,00 
waterkoker  €     5,00 
thermoskan thee €     2,50 
thermoskan koffie   €     2,50 
glühwein ketel  €   15,00 
warm houd ketel €   15,00 
 
 
 

 
 
Schalen en manden 
 
schaal ovaal rvs 40 cm.  €    1,00      
schaal ovaal rvs 45 cm.  €    1,50  
schaal ovaal rvs 50 cm.  €    2,50 
schaal sierrand rvs 40 cm.   €    2,00 
presenteerschaal 50 cm.     €    3,00   
glazen schaaltje (nootjes)       €    0,40 
porseleinen schaaltje wit    €    0,40  
porseleinen schaal groot    €    3,50 
stokbroodmand  €    2,50 
snij of broodplank  €    1,50 
broodmandje   €    1,50 
 
glaswerk 
 
evenementenglas  €    0,25 
stapelglas   €    0,25 
bierbokaal   €    0,40 
bierpul    €    0,40 
Speciaal Bier proefglas  €    0,40 
wijnglas  19 cl.   €    0,25 
wijnglas groot  29 cl.  €    0,40 
champagne flute  €    0,40 
longdrinkglas   €    0,25 
sherry/portglas  €    0,25 
borrelglas   €    0,25 
jus d’orange kan  €    1,75 
waterkan   €    1,75 
*Bij afname van dranken is het 
bijbehorende glas € 0,10 . De glazen 
dienen schoon retour te komen. De 
eventuele ontstane breuk wordt aan u 
doorberekend. 
 
 
 

 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Mitra Slijterij Pijnenburg is het 
adres voor al uw dranken en party 
benodigdheden. 
Bij elk feest klein of groot geldt  
dat volle en onbeschadigde flessen 
en of fusten retour kunnen 
worden gegeven. U betaalt alleen 
dat wat u verbruikt.  Heeft u nog 
vragen of wensen loop dan gerust 
eens bij ons binnen voor wat extra 
informatie. Wij kunnen een 
compleet feest voor u verzorgen. 
 
*Bij bezorging berekenen wij 
€10,00 dieseltoeslag. Bij levering 
buiten Helvoirt moeten wij ook 
€10,00 transportkosten 
berekenen. Verder dan 10km 
buiten Helvoirt prijs op aanvraag 
Prijzen in deze folder zijn per 
stuk, per dag en inclusief BTW. 
 
*De verhuurder kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor 
schades ontstaan door, of ten 
gevolge van bij ons gehuurde 
materialen. Alle geleverde 
goederen zijn en blijven eigendom 
van de verhuurder. Gereserveerde 
goederen kunnen niet geannuleerd 
worden. Materialen worden schoon 
geleverd en dienen schoon retour  
te komen, zoniet dan komen de 
kosten voor rekening van de 
huurder. 
 



 
 
tap en bar 
 
Heineken Cooltap + spoelbox €  25,00 
Heineken Blade + spoelbox €  15,00 
tafeltap snelkoeler + box €  30,00 
tap + bar wit met ledverlichting  99,00 
tap met bar compleet  €  65,00 
tussenbuffet   €  27,50 
barbuffet met spoelbak €  27,50 
losse spoelbak   €    5,00 
 
Jägermeister tapmachine 
Jägermeister tapmachine €  45,00 
*Bij afname van elke fles van 1 liter 
Jägermeister € 5,00 korting op de huur 
van de machine 
 
tafels en stoelen 
 
statafel klein Ø 70 cm  €    7,00 
statafel groot Ø 85 cm €    9,00 
Houten statafel 105 x 105cm €   17,50 
klaptafel 70 x 115 cm.  €    4,50 
klaptafel 75 x 180 cm.  €    8,00 
klaptafel rond Ø 85 cm €    4,50 
Duitse biertafel met 2 banken €   15,00 
Partykraam   €  20,00 
lange tafel 50 x 220 cm. €    7,50 
lange tafel 60 x 220 cm. €    8,50 
barkruk   €    3,00 
luxe stoel gestoffeerd  €    4,00 
terrasstoel wit   €    1,75 
terrasstoel blauw  €    2,00 
klapstoel zwart kunststof €    1,75 
 
 
 

 
aankleding tafels 
 
statafel rok zwart        €     6,50 
statafel rok bordeaux       €     6,50 
kleed 90 x 90 cm. bordeaux     3,25 
tafelkleed Ø 170 cm.       €     4,50 
tafelkleed 160 x 140 cm.   €     4,50 
buffetrok        €   15,00 
damastpapier wit per meter     0,40 
napperon diverse kleuren  €      2,50 
 
diverse 
 
parasol klein met voet     €    5,00 
parasol groot met voet     €   15,00 
dienblad      €    1,00 
ijsemmer      €    2,50 
ijsklontjes per kilo     €    1,95 
wijn/champagnekoeler     €    3,00 
asbak rvs      €    0,75 
as verzamelaar      €    2,50 
garderobe rek 80 haaks   €  17,50 
kapstokstaand 30 haakjes    10,00 
kapstok rek (15 hangers) €    7,50 
kamerscherm 3-luik     €   10,00 
draperie à 15 meter     €  20,00 
podiumelement 1x2mt      €  20,00 
marktkraam      €  20,00 
 
koelkast 
 
evenementen koeler    €  47,50 
koelkast klein     €   15,00 
koelkast groot     €  55,00 
flessen koelton    €    5,00 
 
 
 

 
warm houd apparatuur/pannen 
 
shaving dish 1,2 of 3 vak     €   15,00 
elektrisch rechaud 3 vak €    15,00 
warm houd pan 10 lt. (soep)     €   12,50 
saté/warme sauspan   €   10,00 
gaspit enkel groot incl. gas  €   12,50 
grote pan 17 liter   €    7,50 
grote pan 23 liter   €    9,50 
elektrische warmhoudplaat  €    4,00  
schotelverwarmer  2 pits    €    2,50 
 
verlichting 
 
windlicht inclusief kaars  €     1,75 
lichtslang disco 9 meter  €     5,00 
Parijse bollamp 4 bollen  €    17,50 
prikkabel kort  9 meter  €    10,00 
prikkabel lang 20 meter  €   20,00 
 
tenten 
 
partytent 3 x 3 zonder zijkant  €  35,00 
partytent 3 x 6 met zijkanten   €  75,00 
 
*Bovengenoemde tenten zijn niet 
geschikt voor slecht weer type. Wilt u 
een tent voor uw feest of evenement dit 
kan ten alle tijden, prijzen op aanvraag. 
 
verwarming 
 
warmtestraler enkel incl. gas   €  35,00 
paddenstoel heather incl. gas   €  60,00 
 
 
 

 
springkussen 
 
Springkussen midi overdekt in 
diverse kleuren met de afmetingen 
5,9 meter lang, 4,1 meter breed,   
3,9 meter hoog, inclusief 
opbergzak, grondzeil en blower 
(220V/50Hz/1100W). 
Huurprijs; 
€ 90,00 zelf ophalen en 
retourneren   
€ 120,00 bezorgen en retour 
halen 
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