Prijslijst
Attractie				Omschrijving 					afmeting 				prijs p/d

Attractie				Omschrijving

Abraham 				4 meter										
45,-					
Ballonnen 				zie onze rubriek ballonnen							
Ballonnen knapspel			incl. 100 ballonnen										 35,Bellenblaasmachine			
oneindig veel bellen				
0,4 x 0,3 x 0,3			
10,Bibberende spiraal			klein							1,0 x 0,3 x 0,5 			 7,50
Broeklopen				
met 6 pers. in een broek per stuk				
			
15,Buikschuifbaan			zeer spectaculair					20 x 4 mtr.				175,-		
Bungeerunning			uithoudingsvermogen				10 x 4 x 2 				175,Decors				diverse achtergronden									125,Dikke Bertha			
meet uw schotkracht				
3,5 x 2,5 x 2,5 mtr			
125,Doelschieten			
compleet met ballen				
2 x 0,5 x 1 mtr			
15,Draaimolen				10 zitplaatsen 										300,Glijbaan 				Opblaasbaar 6 meter hoog								200,Gatenkaas											 					 25,Geit melken				incl. emmer + maatbeker					 				 25,Geluidsinstalatie			klein 80 watt							 			 25,Geluidsinstalatie			profecioneel met microfoon en mengpaneel						150,Gladiatoren kussen			met schuimrubber halters			5 x 7 mtr				175,Grabbelton				zonder prijsjes								 		 7,50
Grabbelton				prijsjes per 100						 			
50,-		
Groot lego				per doos 100 stenen							 		 10,Haakse sjoelbak			
sjoelbak aangepast 				
2,5 x 2 mtr		
		
15,Helm met bekerhouder		nat pak gegarandeerd									 5,Hoefijzer werpen			
als een echte cowboy				
0,4 x 0,3 mtr			
15,-

Hotdogmachine			zie horeca								
Kinder draaimolen			10 zitplaatsen					3 meter doorsnee			300,Klepelhangen			
incl. 2 klepels hoogte 2,4 mtr			
2,2 x 3 x 4mtr			
75,Klimclown				Speelhuisje met leuke glijbaan								 75,Klim klauternet										3 x 5 meter				 20,Klimwand, opblaasbaar		
6 mtr hoog, 						
5 x 7 x 6 mtr			
175,Klim- en Glijbaan			
zeer geschikt voor kinderen			
4 x 12 x 4				
185,Koe melken				
incl. emmer + maatbeker				
1 x 0,4 x 0,6 mtr			
25,Kinder kop van Jut 		
3,5 meter						
3,5 mtr hoog				
95,Koppen gooien			
Disney figuren					
4 x 2,50 hoog			
50,Kop van Jut 				
Sla de pin naar de bel				
5 mtr hoog				
75,Kratstapelen				met veiligheidsgordel 				0,4 x 0,4 x 0,4 mtr			400,Kratverplaatsen			zonder vaste grond										 15,					onder de voeten
Kruipslang				per 2							4 meter lang				 20,Lachspiegels				altijd een lach-attractie									 25,-		
Levend tafelvoetbal		5 tegen 5, 5,5 x 13 mtr									225,Levende sjoelbak			heel spectaculair					12 x 6,5 mtr				175,Limonade kabouter			een kabouter die limonade								 30,					
geeft met 1 druk op de bel			
Loopstep				voor 3 personen					3,5 mtr lengte			 45,Mechanische Snowboard		met valkussen					5 x 5 mtr				395,Mega stormbaan			
met diverse spectaculaire 			
28 x 3,6 mtr				
385,					hindernissen
Microfoon				met draad											 10,Microfoon				draadloos											 45,-
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Microfoon				dasspelt microfoon										 65,Midgetgolfbaan			variatie van 10 banen incl.									250,					balletjes en scorekaartjes
Partybanken				
hout							
2,5 meter lang			
10,Partytafel				
kunst/hout						
2,5 meter lang			
10,Partytent				
Incl. zijwanden					
4 x 8 per dag			
100,Partytent				
Incl. zijwanden					
4 x 8 per weekend			
175,Poffertjes bakplaat														 45,-				
Popcornmachine			
Incl 100 porties										
75,-				
Puntenbiljart			tets je gevoel					0,60 x 1,20 mtr			 15,Punten sjoelbak			
richtingsgevoel onmisbaar			
0,4 x 1,5 mtr			
12,Rad van fortuin			
wie niet waagt					
doorsnede 1 mtr			
25,Reuze sjoelbak			
mega sjoelen 5 mtr lang				
0,5 x 5 mtr				
35,odeo stier				220 volt, met valkussen, 				5 x 5 mtr				350,					incl. begeleiding
Rollerbal				hoe langzamer,					2 x 0,4 mtr				 10,					hoe meer punten
Rookmachine				excl. vloeistof					0,4 x 0,3 mtr			 40,Rubsbandenrace			
teamwork is essentieel				
3 x 0,5 mtr				
15,Schuiftafel				behendigheid 					2 x 0,4 mtr				 12,50
					met keu en stenen		
Sjoelbak				met mega schijven					5 meter lang				 50,Sjoelbak				uit grootmoeders tijd				2,5 x 0,4 mtr			 10,Ski lopen				
met het hele team op de ski’s			
2 x 3 mtr				
20,Ski lopen ( kinderen)		
met het hele team op de ski’s			
2 x 3 mtr				
15,Snelheidsdoel			meet uw schotkracht				3,5x3,5x3,5 mtr			150,					opblaasbaar
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Skippyballen				
1 persoons						
doorsnede 0,5 mtr			
5,Skippyslang				
met z’n zessen op een bal				
3 x 0,5 mtr				
37,50
Sneeuw machine			
excl. vloeistof					
0,4 x 0,5 mtr			
75,Speeltunnel				voor kinderen										 50,Spelcomputers			1 zuil (Nintendo of ps2)									100,Spelcompurters			spelcomputers Nintendo									250,					9 computers
Spelcomputers			
op dansmat met groot scherm 			
5 bij 3 meter			
75,Spiegelschrift			
moeilijker dan u denkt				
0,4 x 0,3 mtr			
10,Spijkerslaan				compleet						1 x 1,2 x 1 mtr			 24,Sponsbroek				1 pers. zak en lopen maar									 15,Sponsbroek				2 pers. zak en lopen maar									 30,Sponsgooien				
compleet met 3 mtr 				
2,2 x 3 x 4mtr			
45,					hoge installatie
Stokhangen				
wie hangt het langst				
4 x 3 x 2,2 mtr			
50,Stokvangspel			
vang die stokken					
2 x 0,4 x 2,5 mtr			
15,Stormbaan				zeer spectaculair					17 x 3,8 mtr				215,Suikerspinmachine 			
Incl. 100 poties										
65,-				
Sumo worstelen			opblaasbare pakken, 				doorsnede 4 mtr			175,Sumo worstelen			voor kinderen					doorsnede 4 mtr			140,Survivalbaan				zeer spectaculair					17 x 3,8 mtr				215,Springkussen Taart		
Leuk voor kleine kinderen				
3 mtr doorsnee			
50,Springkussen Kasteel		Kasteel thema					3 x3 mtr				 75,Springkussen Buizen		overdekt met clowns afbeelding			3,5x3,5 mtr				100,Springkussen overdekt		overdekt met clowns afbeelding			3,5x3,5 mtr				100,Springkussen Vierkant		
Aan alle kanten afgesloten			
3 x 3 mtr				
50,Springkussen Jungle		Met leuke opstakels				5 x 6 mtr				100,-
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Springkussen Ski-hut		
In de vorm van ski-hut				
5 x 5 mtr				
125,Springkussen Burght		
In vorm van kasteel				
6 x 6 mtr				
175,Springkussen Clown		overdekt 						6 x 6 mtr				185,Springkussen Piraat		
model van een piratenschip			
12 x 5 mtr				
200,Springkussen Piratentunnel
Een moooie belevenistunnel			
12 x 6 mtr				
175,Springkussen Touwbrug		
ga van de ene naar de 				
10 x 4 mtr				
200,					andere kant via touw
Tafeltennistafel			incl. alle benodigdheden									 20,Tafelhockey				
eigen doel verdedigen en scoren		
						
15,Tobbedansen			incl. zwembad en bel				3,6 x 15 mtr				225,Toltafel				waar gaat dat heen					1 x 1,5 mtr				 10,Touwtrektouw			welke ploeg wint					15 meter				 10,Trikebaan 				met 4 trapskelters					18x6 mtr				200,Trekbiljart				goede beheersing vereist				1 x 1,5 mtr				 15,Tuimeldoolhof			goed inzicht vereist				1 x 1 mtr				 25,Val matten				
voor het opvangen van de val			
1 x 2 mtr				
5,Vang de Stier			
ring gooien, maar dan anders			
1 x 1 mtr				
10,Vier op een rij			
maak 4 op een rij					
1,5 mtr hoog				
10,Vliegend tapijt			
samenspel en eensgezindheid			
2 x 1 mtr				
15,Vloeistof rookmachine		per liter											 15,Vloeistof sneeuwmachine		per liter											 15,Voetbalboarding 			
opblaasbaar en met doelen			
9 x 18 x 1 mtr			
175,Volleybalset				
incl. volleyballen, net en lijnen								
15,Waterschoenen			per paar, lopen over het water								 20,Wereldballen 			
Voor de kleinere onder ons 			
doorsnee 1 mtr			
25,Wereldballen			hoogtevrees is funest				doorsnede 2 mtr			 35,Wiebelbak				evenwichtsgevoel vereist				1,5 x 0,5 mtr			 15,-
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Wielrollen				behendigheid en de 				0,3 x 1 mtr				 10,					juiste snelheid		
Zaklopen				met 3 personen in een zak								 10,Zaklopen				1 persoons											 5,Zakslaan boven mat		
altijd een ware strijd				
3 x 4 mtr				
75,Zakslaan boven zwembad		
nat pak niet uitgesloten				
5 x 1 mtr				
140,Zeep/klauterhelling		
actie en plezier					
3,6 x 12 mtr				
190,Zeephelling				glibberig						3,6 x 12 mtr				200,Zenuwspiraal			vaste hand vereist					0,5 x 2 mtr				 50,-
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Gratis
uitdeelacties
4 uur onbeperkt uitdelen popcorn												295,4 uur onbeperkt uitdelen suikerspin												295,4 uur onbeperkt uitdelen Poffertjes												295,Aanhanger gevuld met: 														160,-			
Haakse sjoelbak, Skippyballen, 1 pers. Steps, Schmink-koffer,
Doelschieten,Bibberende spiraal, Kruipslurf, Ring gooien,Touwtrekken,
Ski lopen, Springkussen kasteel.
								

Clownsprogramma’s:
				

Schmink clown			1 clown 2 uur										175,					
Ieder extra uur										
55,Ballonnen clown			1 clown 2 uur										175,					
Ieder extra uur										
55,Suikerspin clown			1 clown 2 uur (incl. 100 suikerspinnen)							175,					
Ieder extra uur										
55,-

Promoties

											
Ooievaar 4 mtr hoog opbaasbaar			per week								115,Abraham 4 mtr hoog opblaasbaar			per 2 dagen								 90,Sara 4 mtr hoog opblaasbaar				per 2 dagen								 90,Fly guy 9 mtr hoog 						
per dag								
110,Sky Tubes							
per dag								
60,Baimer met scherm					per dag								 50,Confettikanon															 25,Confetti buizen 						vanaf									 10,Bellenblaas met afstandbediening			per dag								 20,0
Kerstman, 4,5 mtr hoog (vanaf 5 december tot na kerst)								
Prijs op aanvraag
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Horeca verhuur
Bierbank, ook te gebruiken voor kinderen bij een show									
5,Biertafel 																 7,50
Rok biertafel															 10,Bierset ( tafel + 2 banken)													 15,Limonadekabouter met tank van 10 liter 											 35,Poffertjes bakplaat														 35,Poffertjes kraam															100,Popcornmachine															 50,Popcornmachine met wagentje													150,Popcorn pakket voor 100 stuks													 29,50
Statafels met rode rok														 15,Rode loper 10 x 2 mtr														 30,Suikerspinmachine															 75,Suikerspinmachine met kraam													150,Suikerspinpakket voor 100 stuks												 29,50
(prijzen zijn excl. eventuele schoonmaakkosten)
Tent 3 bij 6 meter met zijwanden kleur wit											 75,Tent 4 bij 8 meter met zijwanden kleur wit											100,Tent 5 bij 10 meter met zijwanden zeer lux											125,-

Stroomvoorziening

					
Verdeelkast 63 ampère 														 35,Verlengsnoer 32 ampere														 10,Aggregraat, 6.6 KVA														 45,Haspel 1,5 50m 															 5,Haspel 2,5 33 m															 5,-
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Attractie Verhuur Meppel
Eekhorstweg 19b
7942 JC Meppel
0522-241578
06-12084000
info@attractieverhuurmeppel.nl
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www.attractieverhuurmeppel.nl

