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www.poffertjesverhuur.nl
Onze kramen worden verhuurd incl. alle benodigdheden en één poffertjesbakker.
(Incl. alle ingrediënten, schaaltjes, poedersuiker, vorkje, servetten en één professionele poffertjesbakker)
Keuze uit diverse uitvoeringen en bakcapaciteiten vanaf € 310,Poffertjeskraam no. 1
Afmeting opgebouwd: Lang: 230 cm, breed: 230 cm. Hoog: 240 cm.
Afmeting op transport: Lang: 130 cm, Breed: 70 cm. Hoog: 100 cm.

Bakcapaciteit ± 80 / 90 portie poffertjes per uur.
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens ca. 250 portie’s bakken en uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één poffertjesbakker € 310,00
Meerprijs extra uur á € 80,00 incl. onbeperkt bakken en alle benodigdheden.

Poffertjeskraam no. 2
Afmeting opgebouwd: Lang: 310 cm, breed: 265 cm. Hoog: 265 cm.
Afmeting op transport: Lang: 325 cm, Breed: 117 cm. Hoog: 198 cm.

Bakcapaciteit ± 140 / 160 portie poffertjes per uur.
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens ca. 400 portie’s bakken en uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één poffertjesbakker € 495,00
Meerprijs extra uur á € 90,00 incl. onbeperkt bakken en alle benodigdheden.

Poffertjeskraam no. 3
Afmeting opgebouwd: Lang: 550 cm, breed: 290 cm. Hoog: 520 cm.
Afmeting op transport: Lang 500 cm. Breed: 245 cm. Hoog 340 cm.

Bakcapaciteit ± 180 / 220 portie poffertjes per uur.
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens ca. 600 portie’s bakken en uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één poffertjesbakker € 525,00
Meerprijs extra uur á € 90,00 incl. onbeperkt bakken en alle benodigdheden.

Poffertjeskraam no. 4 (het meest gehuurde poffertjeskraam)
Afmeting opgebouwd: Lang: 295 cm, breed: 250 cm. Hoog: 245 cm.
Afmeting op transport: Lang 170 cm. Breed: 100 cm. Hoog 140 cm.

Bakcapaciteit ± 180 / 200 portie poffertjes per uur.
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens ca. 550 portie’s bakken en uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één poffertjesbakker € 390,00
Meerprijs extra uur á € 90,00 incl. onbeperkt bakken en alle benodigdheden.

Combinatie van diverse attracties vind U op de laatste pagina (helemaal onderaan)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Reiskosten vergoeding vanaf € 0,55 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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www.reuzenrad-verhuur.nl
Te huur Nostalgisch Reuzenrad, incl. bediening vanaf € 1195,Uniek en als enige in Nederland

Nostalgisch Reuzenrad “anno 1900”
Afmeting grondmaat / opgebouwd:
Breed: 515 cm. Lang: 995 cm. Hoog: ca. 930 cm.
Per gondel 4 kinderen of 2 volwassenen
Opbouw tijd ongeveer 2 uur.
Benodigde stroom 380 Volt 32 Ampère gezekerd.
Minimale doorgang op transport: Breed 265 cm Hoog 415 cm.

Vergoeding is incl. 3 uur draaien + opbouwen + afbouwen en 2 personen bediening € 1195,Meerprijs per uur á € 125,00
Meerprijs stroomaggregaat (indien er geen stroom op locatie aanwezig is) € 310,Transportkosten vergoeding € 1,35 per km. vice versa gerekend vanaf Groningen
Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina

Combinatie van diverse attracties vind U op de laatste pagina’s (helemaal onderaan)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Reiskosten vergoeding Nostalgisch Reuzenrad á € 1,35 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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www.draaiorgelman.nl
Feestje? Trouwerij? Opening? Of zomaar, huur een draaiorgel incl. bediening.
Keuze uit diverse draaiorgels met verschillende afmetingen, uitstraling en geluidsniveau.
Het kleine handdraaiorgel “de Fledderbosch” is reeds meerdere malen ingehuurd in opdracht van het Ministerie
van Landbouw en Visserij voor Holland promotie in Kuala Lumpur (Malaysia)
Door zijn bescheiden geluid zijn de kleine handdraaiorgels uitermate geschikt om ook binnen te laten spelen, en
wordt daarom ook zeer veel in winkelcentra, woonhuizen, tehuizen en zelfs op rondvaartboten gevraagd.
Het repertoire van de kleine draaiorgels is zeer uitgebreid en heeft meer dan 145 verschillende muzieknummers
van bekende “vogeltjes dans “ tot aan het Wilhelmus aan toe.
De grote concert / carrousel draaiorgels zijn zeer bekend in de draaiorgelwereld, en behoren alle vier tot de top
orgels van Nederland en ver daarbuiten, vele bekende muzieknummers van Engelse wals tot bekende
marsmuziek.
Ons oudste concert draaiorgel is van het merk Voigt en is gebouwd in 1903, al in 1929 speelde deze in de
bekende kermis attractie de “Cake Walk” dit orgel is nog steeds in trots bezit van de familie.
Ook kunnen wij Uw evenement / feestje van vrolijke accordeon muziek voorzien,
Een zeer uitgebreid repertoire kunnen wij voor U spelen eventueel aangevuld met een kleine buikorgeltje,
neem hiervoor contact op met de verhuurder (via onze contactformulier)

Handdraaiorgel “Fledderbosch”
Starttarief vanaf: € 85,00 per uur

Voigt van Herman Riddering
Starttarief vanaf: € 120,00 per uur

33er Ruth van Guikema
Starttarief: vanaf € 115,00 per uur

Voigt van Fred Riddering
Starttarief: vanaf € 155,00 per uur

Handdraaiorgel Raffin
Starttarief: vanaf € 85,00 per uur

Vergoeding starttarief (afhankelijk van welk orgel): eerste uur vanaf € 85,00 incl. bediening
Meerdere uren op aanvraag
Combinatie van diverse attracties vind U op de laatste pagina’s (helemaal onderaan)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Reiskosten vergoeding á € 0,55 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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www.gebakkraam.nl
Oliebollenkraam huren? Dit kan alleen met onze eigen bakker en bediening!
Gegarandeerd één goed product!
Alle drie oliebollenkramen zijn uitgerust met zgn. doceermachines, hierdoor kunnen wij ter
plaatse voor U in een korte tijdbestek grote hoeveelheden oliebollen en krentenbollenbakken.

Referenties in overvloed!!!

Oliebollen, lekker de lekkerste! ®

Oliebollenkraam no. 1
9 x 4,5 meter.
Starttarief: vanaf € 920,00

Oliebollenkraam no. 2
7,5 x 2,5 meter.
Starttarief: vanaf € 790,00

Oliebollenkraam no. 3
5,5 x 2,6 meter.
Starttarief: vanaf € 680,00

Vergoeding starttarief vanaf: € 680,00
Incl. 500 Oliebollen of 500 Krentenbollen.
Incl. huur van de oliebollenkraam, 2 personen bediening en alle benodigdheden.
(vergoeding is voor 3 uur achtereenvolgens, daarna geldt er een meerprijs € 125,00 per uur extra)
(Meerprijs extra oliebollen en of krentenbollen á € 0,65 per stuk, min. Afname per 100 stuks)

Winterstandplaats:
Haren (Gr) tegenover de Blokker 1 Okt. t/m 31 Dec.
Winsum (Gr) tegenover de bibliotheek 10 Nov. t/m 31 Dec.
Groningen Hanzeplein tegenover UMCG-Ziekenhuis 1 Nov. t/m 31 Dec.

Combinatie van diverse attracties vind U op de laatste pagina’s (helemaal onderaan)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Reiskosten vergoeding á € 1,25 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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Suikerspin no. 1
Afmeting opgebouwd: Lang: 60 cm, breed: 60 cm.
Ongeveer 60 / 80 suikerspinnen per uur. Een kleur
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens onbeperkt uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één persoon bediening € 310,00
Meerprijs extra uur á € 80,00 incl. alle benodigdheden.
Suikerspin no. 2
Afmeting opgebouwd: Lang: 120 cm, breed: 110 cm.
Ongeveer 80 / 100 suikerspinnen per uur. Een kleur
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens onbeperkt uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één persoon bediening € 340,00
Meerprijs extra uur á € 80,00 incl. alle benodigdheden.
Suikerspin no. 3
Afmeting opgebouwd: Lang: 165 cm, breed: 195 cm. Hoog: 245 cm.
Ongeveer 100 / 120 suikerspinnen per uur. Twee kleuren
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens onbeperkt uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één persoon bediening € 510,00
Meerprijs extra uur á € 135,00 incl. alle benodigdheden.
Suikerspin no. 4
Afmeting opgebouwd: Lang: 310 cm, breed: 265 cm. Hoog: 265 cm.
Ongeveer 120 / 140 suikerspinnen per uur. Twee kleuren
Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens onbeperkt uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één persoon bediening € 570,00
Meerprijs extra uur á € 135,00 incl. alle benodigdheden.
Suikerspin no. 5 exclusieve kraam
Afmeting opgebouwd: Lang: 650 cm, breed: 290 cm. Hoog: 390 cm.
Ongeveer 140 / 160 suikerspinnen per uur. Twee kleuren

Exclusieve Suikerspinkraam

Vergoeding voor 3 uur achtereenvolgens onbeperkt uitdelen,
Incl. alle benodigdheden en één persoon bediening € 630,00
Meerprijs extra uur á € 135,00 incl. alle benodigdheden.

Combinatie van diverse attracties vind U op de laatste pagina’s (helemaal onderaan)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Reiskosten vergoeding vanaf á € 0,55 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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www.carrouselverhuur.nl
Te huur diverse draaimolens in verschillende afmetingen, incl. bediening vanaf € 380,-

Nostalgische Carrousel no. 1

Kinderzweefmolen no. 2

Diameter: 5,5 meter
Nostalgische carrousel met stoom geluid.
Aantal zitplaatsen: 16 kinderen.
Stroomaansluiting: 220 Volt – 16 Ampère

Diameter: 6,5 meter incl. hekjes rondom.
Aantal zitplaatsen:
8 groter kinderen of 16 kleine kinderen
Stroomaansluiting: 220 Volt – 16 Ampère

Startarief: € 515,00
3 uur achtereenvolgens draaien

Starttarief: € 380,00
3 uur achtereenvolgens draaien

Nostalgische Carrousel no. 4

Nostalgische Carrousel no. 5

Benodigde diameter: 7,5 meter
Nostalgische carrousel met stoom geluid.
Nostalgische Kassa en hekjes rondom.
Aantal zitplaatsen: 16 kinderen.
Stroomaansluiting: 220 Volt – 16 Ampère
Startarief: € 790,00
3 uur achtereenvolgens draaien

Diameter: 12 meter
Nostalgische carrousel.
Aantal zitplaatsen: 58 kinderen..
Kan alleen gehuurd worden voor een
periode van meer dan drie of meerdere
dagen achtereenvolgens.
Huurprijs op aanvraag.

Rolstoel Carrousel no. 3
Diameter: 5,5 meter
Nostalgische carrousel met stoom geluid.
Zitplaatsen: 8 kinderen + 1 Rolstoel
Incl. schuine oprijvloer voor rolstoelen.
Stroomaansluiting: 220 Volt – 16 Ampère
Startarief: € 565,00
3 uur achtereenvolgens draaien

Nostalgische Carrousel no. 6
Diameter: 2,7 meter
Nostalgische carrousel.
Aantal zitplaatsen: 11 kinderen.
Stroomaansluiting: 220 Volt – 16 Ampère
Startarief: € 380,00
3 uur achtereenvolgens draaien

3 uur achtereenvolgens is de Carrousel voor U beschikbaar, incl. opbouw, afbreken en één persoon bediening.
Meerprijs ieder volgend uur á € 95,00 per uur.

Onze carrousels voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn daarom goedgekeurd volgens de laatste
wettelijke eisen die hiervoor gelden.
Combinatie van diverse attracties vind U op de laatste pagina’s (helemaal onderaan)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Reiskosten vergoeding vanaf á € 0,55 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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www.draaivermaak.nl

Aanbieding no.1

Drie Top attracties
3 uur achtereenvolgens tot Uw beschikking

of

+

+

of

Nostalgische Carrousel no.6 of Kinderzweefmolen + Springkussen + 250 Suikerspinnen of 250 portie Poffertjes

Vergoeding € 590,00 incl. 2 personen bediening.

Aanbieding no. 2

Vier Top attracties
3 uur achtereenvolgens tot Uw beschikking.

of

+

+

+

Nostalgische Carrousel no.6 of Kinderzweefmolen + Springkussen + 150 Suikerspinnen (1 ½ uur) + 150 portie Poffertjes (1 ½ uur)

Vergoeding: € 735,00 incl. 2 personen bediening.

Aanbieding no. 3

Vijf Top attracties
3 uur achtereenvolgens tot Uw beschikking

+

+

+

+

Nostalgische Carrousel no.6 + Kinderzweefmolen + Springkussen + 250 Suikerspinnen + 250 portie Poffertjes

Vergoeding: € 865,00 incl. 3 personen bediening.
Reiskosten vergoeding vanaf á € 0,65 per Km. (Vice versa gerekend vanaf Groningen)
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina
-=-=-
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Vijf Top attracties / Mini kermis
3 uur beschikbaar voor één vaste vergoeding
Oliebollenkraam (incl. 500 oliebollen) + Kinderkop van jut + Springkussen groot +
250 Suikerspinnen of 250 porties Poffertjes + Nostalgische Carrousel of Kinderzweefmolen

3 uur achtereenvolgens tot Uw beschikking
Aanbieding no. 4

Vijf Top attracties

+

+

+

+

of

500 Oliebollen + 250 Suikerspinnen of 250 Poffertjes+ Kinderkop van Jut + Springkussen groot +
Carrousel of Kinderzweefmolen

Vergoeding starttarief € 1775,00 incl. 3 personen bediening

Negen Top attracties / “Nostalgische Dorpskermis”
3 uur beschikbaar voor één vaste vergoeding
Oliebollenkraam (incl. 500 oliebollen) + Kinderkop van jut + Springkussen groot +
250 Suikerspinnen + Nostalgische carrousel + Kinderzweefmolen + Eendjeshengelen +
Nostalgisch Reuzenrad + 250 portie Poffertjes

3 uur achtereenvolgens tot Uw beschikking
Aanbieding no. 5

+

Negen Top attracties

+

+

+

+

+

+

Vergoeding starttarief € 3975,00 incl. 6 personen bediening
Incl. stroomvoorziening d.m.v. eigen stroom-aggregaat
Reiskosten vergoeding op aanvraag.
Voor feestdagen en andere veel gevraagde data gelden andere vergoedingen.

Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw.
Allen genoemde prijzen zijn van toepassing in geheel Nederland.
(buitenland geldt een toeslag, afhankelijk welk land)

Wenst U een vrijblijvende prijsopgave – graag via onze web-pagina

