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DNN ZOETERMEER   Openingstijden: 

Adres Industrieweg 55   Maandag t/m vrijdag 10:00 – 14:00 uur 

Postcode/Plaats 2712 LA  Zoetermeer   Zaterdag Gesloten 

Telefoonnummer 079-3428896    Zondag Gesloten 

E-mailadres info@dnnzoetermeer.nl     

Website www.dnnzoetermeer.nl      

      

KvK-nummer Haaglanden 27160945     

BTW-nummer 8050.12.503.B.01     

Bank IBAN NL06 RABO 0183677692 
BIC RABO NL2U 

    

      

      

 
 
Heeft u speciale wensen of zoekt u iets wat niet in deze informatie staat? 
Ook dan kunt u ons gerust bellen. Wij kunnen u bijna altijd van dienst zijn. 
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Desinfectiezuil  excl.  btw  incl. 
Desinfectiezuil € 25,00 € 5,25 € 30,25 
Desinfectiemiddel (500 ml) 80% alc. € 6,95 € 1,45 € 8,40 
 
 
STOELEN  excl.  btw  incl. 
Klapstoel (antraciet) € 0,83 € 0,17 € 1,00 
Klapstoel (zwart) gestoffeerde zitting € 2,07 € 0,43 € 2,50 
Bistrostoel (wit) (tuin) (kunststof) € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Conferentie stoel (bordeaux/hamerslag) € 2,48 € 0,52 € 3,00 
Conferentie stoel (zwart/zilver) € 2,48 € 0,52 € 3,00 
Stoel Napoleon (wit + zitting) (kunststof)** € 2,89 € 0,61 € 3,50 
Barkruk (opklapbaar hout) € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Barkruk Ensor (stapelbaar zilver/zwart) € 3,72 € 0,78 € 4,50 
Bierbank naturel (25 x 220 cm) € 3,10 € 0,65 € 3,75 
Bierbank stone-washed wit (25 x 220 cm) € 3,72 € 0,78 € 4,50 
 

** niet geschikt voor (straat)stenen ondergrond, hoofdzakelijk binnen gebruik 

 

 
 
 
 

LINNEN  excl.  btw  incl. 
Buffettafelrok (zwart / wit / blauw / bordeaux) 
  geschikt voor: Klaptafel (200x80 /120x80) 

€ 11,98 € 2,52 € 14,50 
 

Sta-tafelrok pliché/strik (blauw / bordeaux)  
  geschikt voor: Sta-tafel Ø 85 

€ 7,02 € 1,48 € 8,50 
 

Sta-tafelrok stretch (zwart / goud / wit / oranje /  
  blauw) geschikt voor: Sta-tafel 85 

€ 7,02 € 1,48 € 8,50 
 

Terrastafelrok stretch (zwart) 
   geschikt voor: Terrastafel 85 

€ 7,02 € 1,48 € 8,50 
 

Tafellinnen 170 x 140 cm (wit / zwart) 
  geschikt voor: Klaptafel (120x80) 

€ 5,37 € 1,13 € 6,50 
 

Tafellinnen 280 x 140 cm (wit / zwart) 
  geschikt voor: Klaptafel (200 x 80) 

€ 6,45 € 1,35 € 7,80 
 

Tafellinnen 130 x 130 cm (wit) 
  geschikt voor: Sta-tafel / Klaptafel (60 x 90)  

€ 4,96 € 1,04 € 6,00 
 

TAFELS  excl.  btw  incl. 
Klaptafel (90 x 60)  € 2,69 € 0,56 € 3,25 
Klaptafel (120 x 80)  € 5,37 € 1,13 € 6,50 
Klaptafel (200 x 80) € 7,02 € 1,48 € 8,50 
Klaptafel rond (Ø 120)  6p € 7,02 € 1,48 € 8,50 
Klaptafel rond (Ø 150)  8p € 8,68 € 1,82 € 10,50 
Biertafel naturel (60 x 220) € 4,13 € 0,87 € 5,00 
Biertafel stone-washed wit (50 x 220) € 5,37 € 1,13 € 6,50 
Sta-tafel rond (Ø 85) wit € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Sta-tafel rond (Ø 85) hout € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Sta-tafel rond (Ø 85) antraciet € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Terrastafel rond (Ø 85) antraciet € 6,20 € 1,30 € 7,50 
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PRIJSLIJST DNN Zoetermeer 

 
Vervolg linnen  excl.  btw  incl. 
Tafellinnen 180 x 180 cm (wit) 
   geschikt voor: Klaptafel (Ø120) 

€ 6,45 € 1,35 € 7,80 
 

Tafellinnen 210 x 210 cm (wit) 
  geschikt voor: Klaptafel (Ø150)  

€ 6,61 € 1,39 € 8,00 
 

Servet (wit) € 0,83 € 0,17 € 1,00 
Sloof (zwart) € 3,10 € 0,65 € 3,75 
 
Verpakkingseenheid glaswerk: 
Bier-, Longdrink-, Water- en Wijnglazen - 33 stuks 
Limonade-, Sap- en Whiskyglazen - 24 stuks 
Champagneflutes - 40 stuks 
Glaswerk verhuren wij het liefst per hele krat!  

 
GLASWERK  excl.  btw  incl. 
Bierglas (stapelglas) (28 cl) € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Borrelglas (shot) (3,5 cl) € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Champagneflute Bouquet (17 cl) € 0,29 € 0,06 € 0,35 
Limonadeglas (colaglas, kleintje bier) (28 cl) € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Longdrink (28 cl) € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Sapglas Picardi (22 cl) € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Waterglas Helder (35 cl) € 0,29 € 0,06 € 0,35 
Whiskyglas (30 cl) € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Wijnglas Bouquet (rode/witte wijn) (29 cl) € 0,29 € 0,06 € 0,35 
 
 
SERVIESGOED  excl.  btw  incl. 
Koffiekop en schotel - Dudson € 0,33 € 0,07 € 0,40 
Gebaksbord/Siteplate – Dudson 16 cm € 0,25 € 0,05 € 0,30 
Buffet-/Ontbijtbord - Dudson 23 cm € 0,25 € 0,05 € 0,30 
Dinnerbord - Dudson 29 cm € 0,29 € 0,06 € 0,35 
Onder-/Pannenkoekbord - Dudson 31,5 cm € 0,33 € 0,07 € 0,40 
Soepkop en schotel - Dudson € 0,45 € 0,10 € 0,55 
Schaal - Dudson 20,3 cm € 1,49 € 0,31 € 1,80 
Schaal - Dudson 25,4 cm € 1,90 € 0,40 € 2,30 
Schaal - Dudson 31,8 cm € 2,31 € 0,49 € 2,80 
Suiker en melksetje - Dudson € 2,11 € 0,44 € 2,55 
Eierdop (gemengd assortiment) € 0,25 € 0,05 € 0,30 
Theeglas € 0,25 € 0,05 € 0,30 
Taartschotel op voet € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Sapkan 1 liter € 1,03 € 0,22 € 1,25 
Sapkan 2 liter € 2,27 € 0,48 € 2,75 
Sap-/waterkan (8 ltr) met tapkraan (Kilner) € 3,72 € 0,78 € 4,50 
Waterkaraf € 1,45 € 0,30 € 1,75 
Vaasje voor pinda’s/borrelnootjes € 0,83 € 0,17 € 1,00 
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BESTEK   excl.  btw  incl. 
Tafelmes groot / klein € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Tafelvork groot / klein € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Tafellepel groot / klein € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Koffielepel / Theelepel € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Gebaks- / Dessertlepel € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Gebaks- / Dessertvork € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Bistrobestek hout  € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Bistromes RVS € 0,17 € 0,03 € 0,20 
           
 
BESTEK (Opschep en serveer)   excl.  btw  incl. 
Barbecuetang € 0,83 € 0,17 € 1,00 
Botermesje € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Flesopener € 0,17 € 0,03 € 0,20 
IJsschep € 0,50 € 0,10 € 0,60 
IJsklontjestang € 0,33 € 0,07 € 0,40 
Jus-/sauslepel € 0,50 € 0,10 € 0,60 
Kurkentrekker € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Meloenschep/-lepel € 0,33 € 0,07 € 0,40 
Opscheplepel (groente / diverse) € 0,50 € 0,10 € 0,60 
Pastaknijper € 0,33 € 0,07 € 0,40 
Soeplepel € 0,83 € 0,17 € 1,00 
Sorbetlepel € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Taartschep € 0,50 € 0,10 € 0,60 
Vismes € 0,17 € 0,03 € 0,20 
Vleesvork € 0,41 € 0,09 € 0,50 
 

 

KOFFIE EN THEE  excl.  btw  incl. 
Koffiemachine met 2 kannen (10 kop per kan) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Koffiemachine met 4 kannen (10 kop per kan) € 22,73 € 4,77 € 27,50 
Percolator (80 kops) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Thermoskan koffie / thee € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Waterkoker (1,5 liter) € 2,48 € 0,52 € 3,00 
Waterkoker (10 liter) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Waterkoker (18 liter) € 12,40 € 2,60 € 15,00 
Warmhoudcontainer 3 liter (24 kops) € 4,13 € 0,87 € 5,00 
Warmhoudcontainer 5 liter (40 kops) € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Warmhoudcontainer 10 liter (80 kops) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Warmhoudcontainer 18 liter (144 kops) € 12,40 € 2,60 € 15,00 
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KOEL- EN VRIESAPPARATUR  excl.  btw  incl. 
Flessenkast (320 / 350 liter) – glasdeur   
     (geforceerd op wielen) 

 
€

 
37,19 

 
€ 

 
7,81 

 
€ 45,00 

Flessenkast (350 / 378 liter) – glasdeur 
      (geforceerd op wielen in kooi) 

 
€

 
37,19 

 
€ 

 
7,81 

 
€ 45,00 

Flessenkast tafelmodel (110 liter) – glasdeur 
      (geforceerd) 

€ 20,66 € 4,34 € 25,00 
 

Vrieskist (240 liter) € 37,19 € 7,81 € 45,00 
Gekoelde Opzetvitrine (saladebar)  
      120 cm / 1/3 gn 

 
€

 
59,92 

 
€ 

 
12,58 

 
€ 72,50 

 

 

WARMHOUDEN  excl.  Btw  incl. 
Chafing Dish compleet met inzetbak 1/1 € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Extra Inzetbak CD - 1/1 - 6 of 9 cm € 1,61 € 0,34 € 1,95 
Extra Inzetbak CD - 1/2 - 6 of 9 cm € 1,24 € 0,26 € 1,50 
Extra Inzetbak CD - 1/3 - 6 of 9 cm € 0,91 € 0,19 € 1,10 
Chafing Dish, rond laag / hoog € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Sausiere (pindasaus) 3 liter € 8,26 € 1,74 € 10,00 
Hotpot (soepketel) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Rechaud 2-pits kunststof € 1,74 € 0,36 € 2,10 
Rechaud 2-pits rvs € 3,14 € 0,66 € 3,80 
Rechaud 3-pits rvs € 3,39 € 0,71 € 4,10 
Au-Bain-Marie 3-vaks compleet € 11,98 € 2,52 € 14,50 
Au-Bain-Mariewagen 4-vaks compleet € 41,32 € 8,68 € 50,00 
Extra Inzetbak ABM - 1/1 - 15 cm € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Extra Inzetbak ABM - 1/3 - 15 cm € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Extra Inzetbak ABM-WAGEN - 1/1 20 cm € 2,48 € 0,52 € 3,00 
Warmtebrug € 17,77 € 3,73 € 21,50 
Warmhoudkast tafelmodel € 20,66 € 4,34 € 25,00 
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KEUKENAPPARATUUR  excl.  Btw  incl. 
Frituur (8 liter) € 28,93 € 6,07 € 35,00 
Frituur (dubbel 2 x 8 liter) € 53,72 € 11,28 € 65,00 
Fonduepan € 4,55 € 0,95 € 5,50 
Heteluchtoven € 37,19 € 7,81 € 45,00 
Paella- / hamburgerpan Ø 50 cm € 7,03 € 1,47 € 8,50 
Paella- / hamburgerpan Ø 80 cm € 8,26 € 1,74 € 10,00 
Industriebrander € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Kookpannen (v.a. 14 liter)                            prijs v.a. € 4,13 € 0,87 € 5,00 
Kookplaat (dubbel) € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Mosselpan € 2,07 € 0,43 € 2,50 
Patatbak € 4,- schep € 2,- en zoutbus € 2,-       set € 6,61 € 1,39 € 8,00 
Bakplaat elektrisch (54 x 35) € 28,93 € 6,07 € 35,00 
 

BUFFET- EN TAFELARTIKELEN  excl.  Btw  incl. 
Bestekbak € 2,81 € 0,59 € 3,40 
Bloemenvaasje 17 cm / Ø 10 cm € 0,41 € 0,09 € 0,50 
Bowlkom + lepel € 3,26 € 0,69 € 3,95 
Broodmandje ovaal zwart (25 x 19) € 0,62 € 0,13 € 0,75 
Broodmandje vierkant zwart of beige (23 x 23) € 0,62 € 0,13 € 0,75 
Broodmandje rond beige (21) € 0,62 € 0,13 € 0,75 
Broodmandje beige (35 x 35)  € 0,83 € 0,17 € 1,00 
Broodmand bruin (48 x 30) € 2,89 € 0,61 € 3,50 
Champagnebokaal € 3,72 € 0,78 € 4,50 
Chocoladefontein 40 cm hoog € 14,46 € 3,04 € 17,50 
Etagère (3 laags) € 4,13 € 0,87 € 5,00 
Kaasplank € 1,24 € 0,26 € 1,50 
Serveerschalen RVS (serveer/buffet/salade) v.a. € 1,45 € 0,30 € 1,75 
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BIERTAPPEN EN MATERIAAL  excl.  Btw  incl. 
Mobiele bar SD € 100,00 € 21,00 € 121,00 
Tafeltap  € 29,93 € 6,07 € 35,00 
Asbak  € 0,21 € 0,04 € 0,25 
Champagne-/Wijnkoeler € 1,24 € 0,26 € 1,50 
Champagne-/Wijnkoeler luxe € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Cocktailshaker € 2,98 € 0,61 € 3,50 
Dienblad Ø (hout) € 1,24 € 0,26 € 1,50 
Dienblad Rechthoek (hout) € 1,24 € 0,26 € 1,50 
Dienblad Ø zwart (kunststof) € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Ijsemmer rvs € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Ijs teilen groen € 2,89 € 0,61 € 3,50 
Ijsteil zink € 2,89 € 0,61 € 3,50 
Champagnebokaal € 3,72 € 0,78 € 4,50 
Spoelborstel € 1,24 € 0,26 € 1,50 
 

De verhuur van een tap is incl. lekbak, manometer en spatel. 
Wij kunnen eventueel ook koolzuur en bier voor u verzorgen, zie verkoop 

 

 

BARBECUE EN PAELLA  excl.  Btw  incl. 
Barbecue op gas RVS 50 x 65 cm € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Barbecue op gas rijdend 60 x 30 cm € 20,66 € 4,34 € 25,00 
Barbecue op gas rijdend 90 x 30 cm € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Barbecue kolen 120 x 25 cm € 15,29 € 3,21 € 18,50 
Paella-/hamburgerpan op gas (Ø 50 cm)  
   incl. onderstel 

 
€

 
22,73 

 
€ 

 
4,77 

 
€ 27,50 

Paella-/hamburgerpan op gas (Ø 80 cm) 
   Incl. onderstel 

 
€

 
30,99 

 
€ 

 
6,51 

 
€ 37,50 

Gasfles 5 kilo € 18,59 € 3,91 € 22,50 
 
 
Houtskool/Briquette dient u zelf te verzorgen. 
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OVERIGE ARTIKELEN  excl.  Btw  incl. 
Afvalbak 50 liter € 2,48 € 0,52 € 3,00 
Afvalbak 100 liter € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Afzetpaaltje verchroomd € 5,37 € 1,13 € 6,50 
Afzetkoord rood of zwart € 3,31 € 0,69 € 4,00 
Brandblusser € 10,34 € 2,16 € 12,50 
Flipover (incl. 10 vellen) € 20,66 € 4,34 € 25,00 
Garderoberek met haken € 12,40 € 2,60 € 15,00 
Garderoberek met 40 hangers € 12,40 € 2,60 € 15,00 
Partykraam (200 x 80) (geel of blauw/wit) € 16,53 € 3,47 € 20,00 
Flameheather/Terrasverwarmer op gas*  € 37,19 € 7,81 € 45,00 
 
Genoemde prijs is excl. Gas, voor gas zie verkoop. 
 
 
STROOM EN VERLICHTING  excl.  Btw  incl. 
Snoerverlichting (10 meter 8 witte bollen) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Kabelhaspel 20 meter € 5,37 € 1,13 € 6,50 
Kabelhaspel 25 meter € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Verlengkabel per meter € 0,41 € 0,09 € 0,50 
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EASY-UP TENTEN 
Onze Easy-up tenten zijn uiterst geschikt voor uw tuin of als extra aanbouw aan uw pand/huis. 
Het zijn geen wintertenten, te huur vanaf maart t/m september en daardoor perfect te gebruiken voor 

uw feestje in de zomerperiode.  

Het opzetten kunt u makkelijk zelf doen met 2 personen, wij leggen u dat haarfijn uit. 

Binnen 5 minuten kan de tent staan….nog 5 erbij… dan heeft u hem ook geschoord. 

 

Wij leveren de tent compleet met vastzetmateriaal. U moet wel even aangeven wat de 

ondergrond is (steen, gras enz..). Het zelf ophalen moet ook geen probleem zijn, als de 

achterbank van uw auto maar helemaal plat kan. (de tent is ingeklapt 160 lang) 

 

Mocht het toch niet lukken met eigen transport, dan bezorgen wij hem en bouwen hem eventueel op. 

Het opzetten en afbouwen door ons kost u eenmalig 35 euro per tent. 

 

Wat ook niet onbelangrijk is, is dat de zeilen brandvertragend zijn en wij leveren als u dat wilt er een 

brandvertragingscertificaat bij. 

Dit i.v.m. de wetgeving en de eisen van de gemeente voor als u de tent op een openbaar feest(terrein) 

gaat gebruiken.  Voor privé feesten (bij u thuis bijvoorbeeld) gelden geen eisen van de gemeente. Voor 

de zware en grote wintertenten gelden weer andere regels. 

 

 

 

 
 
PAGODE TENTEN 
Pagode tenten zijn het hele jaar door te huur. Let op! Dit zijn zware tenten en daarom niet door u zelf 
te transporteren, op en af te bouwen. Prijzen zijn incl. arbeid, excl. transport. Ook voor deze tenten 
geldt dat u goed naar de eisen van de Gemeente en/of Brandweer kijkt. 
 

Pagode’s zijn ook alleen als overkapping (dus zonder zijzeilen)  of in  

andere maten te huur. prijzen op aanvraag! 

Maat in meters   
  excl.  btw  incl. 
3 x 3 € 70,25 € 14,75 € 85,00 
3 x 4,5 € 84,30 € 17,70 € 102,00 
3 x 6 € 100,00 € 21,00 € 121,00 
Zijzeilen in meters (niet standaard meegeleverd)  
3 m € 4,96 € 1,04 € 6,00 
4,5 m € 6,20 € 1,30 € 7,50 
Verzwaringen 30 kg per stuk 
Verzwaring € 6,20 € 1,30 € 7,50 
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ALU-HALLEN 

 
Au-hallen zijn bijzonder geschikt voor de wat grotere oppervlakken. Door het ontbreken van palen in 
het midden kunt u de totale oppervlakte benutten. Tevens kunnen deze alu-hallen worden voorzien 
van een houten vloer op balkenlaag.  
(Inloophoogte ± 2.20 m / Hoogte Nok  ± 4.00 m)  
 
De berekening van de maat van de tent is het afhankelijk van het aantal personen, de inrichting etc. Wij 
zijn u hiermede graag van dienst. 
 
Alu-hallen zijn in diverse afmetingen te huur: 
Alu-hal (8 x 9) - (lengte per 3 meter uit te breiden)  
Alu-hal (10 x 5) - (lengte per 5 meter uit te breiden) 
 
Prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PODIA EN TAPIJT  excl.  Btw  incl. 
Podiumdeel (1 x 2) (20 / 40 / 60) € 17,77 € 3,73 € 21,50 
Podiumtrap (20  40) € 12,40 € 2,60 € 15,00 
Podiumrok 4.10 (40 cm)  (zwart) € 10,33 € 2,17 € 12,50 
Podiumrok 4.10 (60 cm)  (zwart) € 11,98 € 2,52 € 14,50 
Tapijttegels 50/50 (antraciet) € 0,58 € 0,12 € 0,70 
Katheder RVS (luxe) € 75,00 € 15,75 € 90,75 
 

Prijzen podium zijn excl. op en afbouwkosten.  
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SERVICE-ARTIKELEN (Koop)  excl.  Btw  incl. 
Brandpasta € 1,65 € 0,35 € 2,00 
Gasfles 5 kilo € 18,59 € 3,91 € 22,50 
Bier 20 liter horecabier / premium (+ 80) ** € 57,44 € 12,06 € 69,50 
Bier 50 liter horecabier / premium (+ 200) ** € 100,44 € 21,09 € 121,50 
Koolzuur per fust € 4,71 € 0,99 € 5,70 
IJsblokjes / Crushed Ice***  (2,5 kg) per zak € 2,75 € 0,25 € 3,00 
Tempexbox (warme en koude zaken) € 8,68 € 1,82 € 10,50 
Rode Loper per meter € 5,58 € 1,17 € 6,75 
Nummers garderobe € 0,16 € 0,04 € 0,20 
Nummers tassen/paraplu’s € 0,16 € 0,04 € 0,20 
Damast (rol 10 meter wit) € 6,20 € 1,30 € 7,50 
 
** overige merken op aanvraag verkrijgbaar 
*** crushed ice alleen op aanvraag verkrijgbaar 
 
TRANSPORTKOSTEN 
 
Afhalen of laten bezorgen 
Indien u zelf niet de mogelijkheid heeft om de artikelen bij ons af te halen, kunnen wij deze ook 
bezorgen. 
Er zijn artikelen die u niet zelf kunt c.q. mag transporteren, tenzij u in het bezit bent van een bestelbus.  
U herkent dit aan het vrachtwagentje direct naast het artikel. 
 
Transportdagen 
Wij leveren in bloktijden van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur.  
Een dag voor levering bellen wij u einde middag/begin avond op, om een tijdstip af te stemmen. 
 
De bezorgde goederen worden op de begane grond achter de 1e deur afgeleverd en daar ook weer 
opgehaald, tenzij we om welke reden dan ook anders hebben afgesproken. Onder begane grond wordt 
verstaan een plaats welke met onze transportmiddelen direct bereikbaar is, dan wel een laad- en/of 
lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materiaal 
bereikbaar is. Voor particulieren geldt uiteraard de voordeur of tuin. Woont u in een flat en wilt u dat 
het boven wordt gebracht, dan rekenen wij een kleine toeslag, er moet wel een lift aanwezig zijn 
(minimale afmeting 2.15 hoog / 2.20 diep). 
 
Voor op- en/of afbouw en transporten na 18:00 uur en op Zon- en feestdagen rekenen wij een toeslag 
van 10% van de huurprijs met een minimum van € 100,00 
 
Genoemde transportbedragen zijn éénmalig, hier wordt het gehuurde voor gebracht en weer retour 
gehaald. 
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TRANSPORTKOSTEN PARTYMATERIALEN   excl.  Btw  incl. 
Alphen a/d Rijn € 39,67 € 8,33 € 48,00 
Benthuizen € 23,14 € 4,86 € 28,00 
Bergschenhoek € 33,06 € 6,94 € 40,00 
Berkel € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Bleiswijk € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Bodegraven € 43,80 € 9,20 € 53,00 
Boskoop € 33,06 € 6,94 € 40,00 
Capelle a/d Ijssel € 56,20 € 11,80 € 68,00 
Delft € 47,93 € 10,07 € 58,00 
Den Haag € 47,93 € 10,07 € 58,00 
  (Kijkduin) € 52,07 € 10,93 € 63,00 
  (Leidschenveen) € 24,79 € 5,21 € 30,00 
  (Wateringsveld) € 31,40 € 6,60 € 38,00 
  (Ypenburg) € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Gouda € 56,20 € 11,80 € 68,00 
Hazerswoude € 35,54 € 7,46 € 43,00 
Krimpen a/d Ijssel € 68,60 € 14,40 € 83,00 
Leiden € 52,07 € 10,93 € 63,00 
Leidschendam € 27,27 € 5,73 € 33,00 
Moerkapelle € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Naaldwijk € 80,99 € 17,01 € 98,00 
Nieuwkerk a/d Ijssel € 47,93 € 10,07 € 58,00 
Nootdorp € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Pijnacker € 24,79 € 5,21 € 30,00 
Rijswijk € 39,67 € 8,33 € 48,00 
Rotterdam € 47,93 € 10,07 € 58,00 
Stompwijk € 23,14 € 4,86 € 28,00 
Vlaardingen € 89,26 € 18,74 € 108,00 
Voorburg € 27,27 € 5,73 € 33,00 
Waddinxveen € 35,54 € 7,46 € 43,00 
Zevenhuizen € 27,27 € 5,73 € 33,00 
Zoetermeer € 18,18 € 3,82 € 22,00 
Zoeterwoude € 27,27 € 5,73 € 33,00 
 

 

TRANSPORT  TENTEN EN HALLEN 
Prijzen op aanvraag verkrijgbaar! 

 

 



 
 
 
 
 

www.dnnzoetermeer.nl / februari-2023 

 

PRIJSLIJST DNN Zoetermeer 

Het weten waard! 

Een bestelling plaatsen 

U kunt een bestelling plaatsen door ons reserveringsformulier in te vullen. Wij hebben geen 

“webwinkel”. Alle artikelen zijn per stuk te huur, wij hanteren geen minimale afname, met uitzondering 

van glaswerk, servies en bestek.  
 

Huurdagen 

De huurprijzen zijn per dag. Dag 1 ophalen/leveren, dag 2 gebruiken en dag 3 terug brengen/ophalen 

betaald u 1x de huurprijs. Dus ophaaldagen en retourdagen berekenen wij niet door. 

Weekendtarief 

U betaald in het weekend 1 x de huurprijs.  

Volgdagen 

Voor meerde gebruiksdagen worden aparte prijsafspraken gemaakt.  
 

Transportkosten 

De transportkosten zijn éénmalig (bezorgen en ophalen). Genoemde transportkosten zijn gebaseerd op 

aflevering begane grond en worden daar ook weer retour gehaald. Tenzij anders overeengekomen. 
 

Bezorg- en ophaaltijden 

Wij leveren in bloktijden van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur.  

Een dag voor levering bellen wij u einde middag/begin avond op, om een tijdstip af te stemmen.  
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Betalingscondities 
Als u de goederen zelf komt afhalen dan kunt u contant betalen maar ook pinnen. Bij afhalen van de 
artikelen dient u direct te betalen contant/pin. Laat u de artikelen bezorgen dan kunt u het bedrag 
vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer of contant aan de chauffeur.  
Wij zijn genoodzaakt € 7,50 administratiekosten te rekenen, indien u niet contant/pin of vooraf per 
bank betaald, tenzij anders overeengekomen. 
 

Schoonmaakkosten 

Alle artikelen dienen weer schoon ingeleverd te worden (m.u.v. linnengoed). Bij vuil retourneren van 

glaswerk, serviesgoed en bestek, berekenen wij 50% van de huurprijs voor het schoonmaken. 

 

Alle overige schoonmaakkosten op aanvraag.  

Linnengoed mag vuil worden ingeleverd, maar dient wel droog te zijn.  Het linnen graag even uit laten 

hangen als het toch “nat” is, om schimmelvorming te voorkomen. 

Zodra er schimmel in het linnen zit, zijn wij helaas genoodzaakt de schade aan u door berekenen. 

 

Grote afname 

Bij grote afname geschiedt de telling achteraf. 

 

Manco/Schade/Reparatie 

Bij eventuele schade aan de gehuurde artikelen wordt de huurder aansprakelijk gesteld. De huurder is 

verplicht elke schade of gebrek aan het gehuurde aan ons te melden. Wordt de schade achteraf 

geconstateerd, zijn wij genoodzaakt om buiten het schadebedrag ook € 7,50 administratiekosten te 

berekenen.  

Zonder toestemming van ons mag u niet overgaan tot reparatie van het gehuurde. 
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Algemene voorwaarden 
 
De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen. 
 
 
1. Duur van de huur 
a. De huur gaat in, al naar gelang het geval: 
 1. Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de opslag van de verhuurder.  
 2. Op het ogenblik dat het gehuurde, ongeacht welk overeengekomen transportmiddel, aan de huurder verzonden wordt. 
b. De huur eindigt: 
 1. Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen; 
 2. In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de opslag van de verhuurder, onder voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren. Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer 

geen bepaalde einddatum is overeengekomen, per aangetekende brief en met een opzegtermijn van tenminste één week, op ieder ogenblik de huur op te zeggen. 
 3. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. 
c. 1. Zodra de huurtijd beëindigd is, is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het gehuurde terug te bezorgen in de opslag van de verhuurder. De verhuurder heeft vanaf dat 

ogenblik het recht om het gehuurde te (laten) terughalen, zonder rechterlijke tussenkomst, waar het zich ook mogen bevinden. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, 
afladen enz. komen volledig ten laste van de huurder.  
2. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de huurder een schadevergoeding verschuldigd, die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het 
  recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

d. De huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden. 
2. De levering 
a.  Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden is de huurder gehouden om op de  
 afgesproken tijd en plaats het gehuurde in ontvangst te nemen, aldaar niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, bij gebreke waarvan de verhuurder gerechtigd is het gehuurde terug te nemen en 
 extra vervoerskosten in rekening te brengen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip op te halen, of in ontvangst te nemen, blijft niettemin gehouden om zijn verplichtingen 
 uit de overeenkomst na te komen. 
b. Verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of de in ontvangstnamen door hem of zijn gemachtigde 
 geldt als de erkenning van de ontvangst van het gehuurde in perfecte staat. Indien in geval van toezending of wanneer de in ontvangstnamen niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik  
 heeft gemaakt van zijn recht op terugname van de goederen, blijkt van gebreken te aanzien van het gehuurde, heeft de huurder de plicht om hiertegen, binnen 24 uur na aflevering op de 
 overeengekomen plaats, te protesteren bij aangetekende brief, zon- en feestdagen niet inbegrepen.      
c. Indien de verhuurder door overmacht is verhinderd te leveren zal hij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst voorzover niet 
 uitgevoerd te ontbinden.  

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten verhuurders schuld. Als overmacht zal ondermeer gelden: weersomstandigheden, oorlog, oproer, werkstaking, stremming van de 
aanvoer, breuk van machines en gereedschappen en andere bedrijfsstoornissen, alsmede wanprestatie van door de verhuurder ingeschakelde transporteurs. 

d. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-tijdige levering van het gehuurde. 
e. Verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven het gehuurde per direct terug te nemen. 
3. Risico 
a. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder; de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen 
 worden gesteld. De huurder of zijn gemachtigde is verplicht de verhuurder binnen 24 uur, zon- en feestdagen niet inbegrepen, op de hoogte brengen van de volgende feiten: diefstal van het 
 gehuurde voorwerp, beschadiging door derden en rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers. 
b. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of 
 derden ofwel van overmacht. 
c. De huurder is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van de verhuurder ontvangen heeft. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en 
 sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na de terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om bij aangetekend schrijven aan de 
 huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde en dergelijke bekend te maken. De huurder heeft na ontvangst van dit aangetekende schrijven 48 uur de tijd, zon- en feestdagen niet 

inbegrepen, de schade in de opslag van de verhuurder op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de huurder, na verloop van deze termijn, niet reageert, is verhuurder gemachtigd tot onmiddellijk 
herstel of vervanging over te gaan en de kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen. De huurder is, 
gedurende de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij is gehouden de 
verhuurder te vrijwaren voor aanspraken van derden. 

4. Huurprijs en betalingsvoorwaarden 
a. De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. De huurprijs wordt berekend naar gelang de lengte van de huurperioden: - eerste dag (24 uur), - extra dag (24 uur), - een week (dagen). 
b. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder toegestane afwijking, wordt de huur contant bij levering voldaan. 
c. Indien facturering overeengekomen dient de betaling zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal de 

huurder een rente verschuldigd zijn van 1,5% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle te rekenen. Alle buitengerechtelijk en gerechtelijk incassokosten zijn voor 
rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag en zijn verschuldigd zodra de verhuurder de vordering ter incasso uit handen 
heeft gegeven. 

5. Borgsom 
a. Huurder is verplicht om een borgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. De borgsom moet betaald 
 worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurders worden teruggeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn 
 verplichtingen is nagekomen. Verhuurder is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de huurder te vergoeden. 
b. Indien tussen de verhuurder en de huurder wordt overeengekomen dat het gehuurde langer wordt behouden dan gereserveerd, dient de waarborgsom op de eerste dag van de verlenging te kantore 
 van de verhuurder navenant verhoogd te worden. De datum van opeisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. 
6. Richtlijnen voor het gebruik 
Onder verwijzing naar hetgeen in artikel 3 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven 
met in achtneming van de aard en het type van het gehuurde voorwerp: 
a. De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en er voor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats 
 vindt; 
b. Hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning. 
c. Hij dient in acht te nemen alle wettelijke en reglementaire voorschriften ten aanzien van het gebruik, het inwerking stellen of het in bezit hebben van gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder 
 e.d.. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik van het gehuurde meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, 
 leidingtracés, verplichte controle- of  beveiligingsmaatregelen, enz.. 
d. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken of aanslagen van dien aard. 
e. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten verrichten zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin. 
7. Diverse bepalingen 
a. Het is de huurder verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te 
 overhandigen of in gebruik af te staan. 
b. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking van het gebruik van het gehuurde en kan hier geen recht tot ontbinding van de huurovereenkomst 
 ontlenen. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mede te delen. Werkzaamheden die door 
 verkeerd gebruik, onachtzaamheid daaronder begrepen van de huurder, of door daden van derden noodzakelijk worden, moeten door de huurder worden betaald. Huurder kan terzake geen 
 rechtsgeldig beroep op overmacht doen.  
c. Alle kosten van vervoer komen ten laste van de huurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij het terughalen moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het 
 opladen. 
d. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan groenvoorzieningen. 

8. Ontbinding van de huur 
a. Wanneer de huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hen één of meer ander bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of 
 executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven roerende goederen, of een gedeelte daarvan, 
 wanneer door de huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer huurder overlijdt, of onder curatele wordt gesteld of het rijk in 
 Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsvinden van één der voormelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner 
 keuze, en zonder dat nadere sommatie en ingebrekestelling zal zijn vereist, of te vorderen de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom, voor de overeengekomen huurtijd, of wel de 
 onderhavige overeenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden zonder rechterlijke tussenkomst en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd 
 verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen, en onverminderd verhuurders rechten ingevolge de artikelen 1302 en 1303 B.W.. 
b. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende 
 goederen, of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement, zijn aanvragen van surséance van betaling, zijn onder curatelenstelling of zijn voornemen om het rijk in Europa metterwoon te  
 verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarders, de curator, of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst. 
9. Annuleringskosten  
Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de huur dient huurder 50%van de huurprijs te voldoen. Bij annulering  binnen drie dagen voor aanvang van de huur is de volledige huurprijs       
verschuldigd. 


