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LET OP: Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud. Bij bestellingen onder de € 125,00 rekenen wij € . Naast de or-
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Naast de organisatie van compleet verzorgde (bedrijfs)feesten, kunt u bij Root events ook terecht voor de huur van losse 

(party)artikelen. Door de goede samenwerking met slijterij Gusto uit Goirle en diverse cateraars verzorg ik ook de drank en 

hapjes. Graag kom ik bij u langs om uw wensen te bespreken en een vrijblijvende offerte uit te brengen. Het enige wat u moet 

doen is nadenken over u ideeën en het beschikbare budget.  

 

Staat u artikel of wens er niet bij?  

Geen nood, in veel gevallen kan ik via mijn toeleveranciers toch uw gewenste artikelen leveren!  

 

BEZORGKOSTEN excl btw incl btw 

Goirle, Riel    €  10,33   €  12,50  

Tilburg, Hilvarenbeek, Diesen, Moergestel, Udenhout.  €  18,18   €  22,00  

Overige plaatsen € 0,35 per km met een starttarief van € 18,80 (excl. btw) vanaf  
postcode 5051 

 €    0,29      €   0,35  

TAPINSTALLATIE excl btw incl btw 

Mobiele bar met 1 tapkraan, spoelbak en rvs bovenblad. - Afm. 120x60 cm verleng-
baar tot 2 mtr.  
compleet afgeleverd met bierafschuimer, spoelborstel, afvoerslang en koolzuur. 

 €  42,98   €  52,00  

Houten barombouw (betonlook) met uitgifteblad en verlichtingsbak   €  28,93   €  35,00  

Houten achterkast (betonlook)   €  28,93   €  35,00  

KOELAPPARATUUR excl btw incl btw 

Grote koelkast 225 ltr. (zonder vriezer)  €  24,79   €  30,00  

MEUBILAIR excl btw incl btw 

Kunststof terrasstoel (stapelbaar)  €  0,62   €  0,75  

Terrastafel inklapbaar Ø 85 - 70 cm hoog  €  2,48   €  3,00  

Luxe barkruk met rugsteun en zwart skai leren zitting  €  2,07   €  2,50  

Statafel Ø 80 / semiprofessioneel   €  4,55   €  5,50  

Statafel Ø 85 / professioneel   €  5,37   €  6,50  

Statafel Ø 80 / semiprofessioneel + stretchrok (kleur wit, zwart of oranje)  €  9,09   €  11,00  

Statafel Ø 85 / professioneel + stretchrok (kleur wit, zwart of oranje)  €  9,92   €  12,00  

Klaptafel 180x75 m  €  5,79   €  7,00  

Klaptafel 180x75 met stretchrok (zwart)  €  11,36   €  13,75  

klaptafel 120x75  €  4,96   €  6,00  

Klaptafel 120x75 met stretchrok (zwart)  €  9,50   €  11,50  

Buffettafel 180x75 met stretchrok (zwart) + 2x witte napperone   €  13,43   €  16,25  

Buffettafel 300x75 met stretchrok (zwart) + 3x witte napperone   €  22,93   €  27,75  
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LINNENGOED excl btw incl btw 

Stretchrok statafel (mag vuil retour) / (kleur wit, zwart of oranje)  €  4,55   €  5,50  

Stretchrok klaptafel 180 (mag vuil retour)  €  5,58   €  6,75  

Stretchrok klaptafel 120 (mag vuil retour)  €  4,55   €  5,50  

Napperone - wit (mag vuil retour)  €  2,07   €  2,50  

(GLAS)SERVIES + BESTEK excl btw incl btw 

Bierglas 28 cl. / per 60 stuks = 1 krat  €        12,39   €        15,00  

Bierglas 28 cl. / per 32 stuks = 1 krat  €  5,79   €  7,00  

Bierfluitje 28 cl. / per 32 stuks = 1 krat  €  5,79   €  7,00  

Wijnglas 24,5 cl. / per 32 stuks = 1 krat  €  5,79   €  7,00  

Longdrinkglas 22 cl. / per 50 stuks = 1 krat  €  9,50   €        11,50  

Champagneglas / per 50 stuks = 1 krat  €  9,50   €        11,50 

Waterglas / per stuk  €  0,18   €  0,22  

Theeglas 25 cl. / per stuks  €  0,22   €  0,27  

Kop en schotel   €  0,29   €  0,35  

Gebaksbord Ø 17 cm  €  0,17   €  0,20  

Bord 21 cm  €  0,22   €  0,26  

Bord 26 cm  €  0,26   €  0,31  

Bord (diep) 22,5 cm  €  0,28   €  0,34  

Theelepel  €  0,09   €  0,11  

Gebaksvorkje  €  0,12   €  0,15  

Taartschep  €  0,58   €  0,70  

Mes (middelgroot)  €  0,21   €  0,25  

Vork (middelgroot)  €  0,17   €  0,20  

Lepel (middelgroot)  €  0,17   €  0,20  

SERVIES OVERIG  excl btw incl btw 

Suikerpot en roomkan (rvs)  €  1,32   €  1,60  

Asbak (wit aardewerk of rvs)  €  0,41   €  0,50  

Serveerschaal rvs (33x53 cm)  €  2,69   €  3,25  

Dienblad Ø 33 cm.  €  0,66   €  0,80  
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SERVIES OVERIG  (vervolg) excl btw incl btw 

Flessenopener   €  0,33   €  0,40  

Kurkentrekker  €  0,54   €  0,65  

Waterkan 1 ltr  €  0,62   €  0,75  

Waterdispencer met tapkraan (5 liter)  €  5,58  €  6,75  

KOOK- & WARMHOUDAPPARATUUR excl btw incl btw 

Gas (slagers)barbeque (excl. gas)  €  18,60   €  22,50  

Chafing dish incl verdeelbakken ( 1vak, 2 vakken en 3 vakken) en 3x opscheplepels   €  10,74   €  13,00  

Soepketel 10 liter (electrisch)   €  9,09   €  11,00  

Warmhoudkan met tapkraan 10 liter (niet electrich)   €  6,61   €  8,00  

Sterbrander 1 (grote) pit (excl. gas)  €  5,37   €  6,50  

Gastoestel, 2 pits (excl. gas  €  7,85   €  9,50  

Koffiezetter met warmhoudplaat en twee glaskannen  €  11,98   €  14,50  

Koffie en/of theekan (thermoskan)   €  1,86   €  2,25  

Gasfles Dagprijs! 

(FFEST)VERLICHTING + STROOMVOORZIENING excl btw incl btw 

Partyverlichting (prikkabel) 10 meter  €  6,61   €  8,00  

Partyverlichting (prikkabel) 20 meter  €  13,22   €  16,00  

1x Led fourbar + statief   €  20,66   €  25,00  

Losse ledpar  €  4,13   €  5,00  

Kabelhaspel - 25 mtr.  €  4,55   €  5,50  

Verlengkabel   €  1,86   €  2,25  

Stekkerdoos (spatwaterdicht)  €  1,45   €  1,75  

OVERIG excl btw incl btw 

Gasheater op statief - excl. gas  €  12,81   €  15,50  

Gasfles Dagprijs! 

Vuurkorf (excl. hout)  €  2,69   €  3,25  

Appelmand (mand voor decoratie of opbergen houtblokken)  €  1,45   €  1,75  

Brandblusser (BIO schuimblusser 6 kg.)  €  10,33   €  12,50  

Indien de zegel is verbroken, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor een nieuwe vulling in rekening te brengen. 
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OVERIG (vervolg) excl btw incl btw 

Garderoberek 50 haken  €  7,03   €  8,50  

Kliko zwart - 32 liter  €  3,10   €  3,75  

(PARTY) TENTEN & OVERKAPPINGEN excl btw incl btw 

Pagodetent 4x4 inclusief zijzijlen (wit)  €        115,70   €      140,00  

Pagodetent 5x5 inclusief zijzijlen (wit)  €        132,23   €       160,00  

Naast bovenstaande tenten kunnen wij u ook diverse andere soorten en maten (semi)professionele partytenten leveren. Alle 
tentzeilen zijn brandvertragend en voorzien van benodigde certificaten. Informeer naar de kosten en mogelijkheden! 
 

GELUID / DRIVE-IN DISCO excl btw incl btw 

Geluidsset (klein) met 2 actieve-speakers op statief, microfoon, laptop en  laptoptafel 
met rok. Dit setje is zeer geschikt voor presentaties, achtergrondmuziek en versterking 
t.b.v. geluid voor entertainment zoals bijvoorbeeld Sinterklaas.  Alleen incl. begeleiding. 

 €  74,38   €  90,00  

Budget Drive-in, inclusief DJ Prijs op aanvraag! 

Standaart Drive-in show,   inclusief DJ Prijs op aanvraag! 

Luxe Drive-in show, inclusief DJ Prijs op aanvraag! 

SPELMATERIAAL & ENTERTAINMENT  excl btw incl btw 

Springkussen, ballonnenclown, schminkster, kerstman, Sinterklaas? Wij leveren het alle-
maal.  Informeer naar de naar de kosten en mogelijkheden via info@rootevents.nl  

Prijs op aanvraag! 

DRANKEN - BIER  excl btw incl btw 

Krat Jupiler  €  12,31  €  14,89  

Krat Hertog Jan  €  13,21  €  15,99  

Fust Jupiler - 20 liter  €          57,44  €           69,50  

Fust Jupiler - 50 liter  €         123,55  €         149,50  

Fust Hertog Jan - 20 liter  €  65,70  €  79,50  

Fust Hertog Jan - 50 liter  €         135,95  €         164,50 

DRANKEN - WIJN  excl btw incl btw 

Grand Caves d’Albret / Pierre Jean: 
Deze voormalige huiswijn van Mozes is een serie wijnen die toegankelijk van smaak en prijs is. De wijnen maken deel uit van de 
Vin de Pays. Deze wijnen, geproduceerd in Frankrijk, zijn niet afkomstig uit een appellation d’origine contrôléé, maar wel met 
een beschermde geografische oorsprong en worden een Vin de Pays genoemd.  We hebben de volgende varianten:  

Merlot Cabernet  €    4,54  €  5,49 

Grenache Rose  €    4,54  €  5,49 

Chardonnay colombard  €    4,54  €  5,49 

Sauvignon Blanc  €             4,54  €  5,49 

mailto:info@rootevents.nl
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DRANKEN – WIJN  (vervolg) excl btw incl btw 

Becasse: 
De Becasse wijnen zijn vernoemd naar een beschermde vogel, de houtsnip die in Frankrijk nog veel voorkomt. Deze Zuid franse 
Becasse Rouge Merlot Cabernet is gemaakt van de rond fruitige Merlot en de stoerdere Cabernet. Door de overvloedige zuid 
franse zon is het karakter van de wijn vriendelijk en soepel. Deze rode wijn heeft een bouquet van cassis en zwarte bessen is 
mond vullend en fluweelzacht. We hebben er ook de Chardonnay van, die heerlijk sappige is en uiterst smaakvol.  

Becasse  €    4,54  €  5,49 

DRANKEN - FRISDRANK  excl btw incl btw 

Coca cola (Regular, Light, Zero) – 1 liter   €    1,64  €  1,79 

Fanta – 1 liter  €    1,64  €  1,79 

Sprite – 1 liter  €    1,64  €  1,79 

Liptonice – (Sparkling, Green) 1,5 liter   €    2,01  €  2,19 

Spa rood – 1,5 liter   €    1,28  €  1,39 

Spa blauw – 1,5 liter   €    1,09  €  1,19 

DRANKEN - OVERIG  excl btw incl btw 

Bovenstaand treft u ons meest geleverde dranken. Heeft u andere wensen laat het ons gerust weten. Hoogstwaarschijnlijk 
kunnen wij u het toch leveren. Informeren kan via: info@rootevents.nl  

   

 

  

   

   

 

 

 

 

 

Root events kan uw feest of evenement totaal verzorgen, zodat u zorgeloos kunt genieten 

van feest en uw gasten. Zo leveren wij onder andere de catering, het horecapersoneel, de 

drive-in disco en verzorgen wij het opzetten en aankleden van uw feest of evenement.    

                                                                                                                                                                                                          

Informeer naar prijzen en mogelijkheden via info@rootevents.nl  

of kijk op www.rootevents.nl  

 

 

  

mailto:info@rootevents.nl
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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 
 

1. Op al onze diensten zijn onderstaande verhuurvoorwaarden van kracht 
 

2. Alle gehuurde apparatuur en/of materialen blijven onvoorwaardelijk eigendom van Root events. 
 

3. Ondanks dat wij zeer zorgvuldig met onze apparatuur en/of materialen omgaan kunnen deze, door vervoer e.d. 
helaas toch slijtageplekken vertonen. 
 

4. De huurder is aansprakelijk voor alle door zichzelf en/of derden toegebrachte schade aan gehuurde appara-
tuur en/of materialen. 
 

5. Bij breuk, beschadiging, defecten, verlies en/of inbeslagname e.d. van het gehuurde, worden alle kosten bij de 
huurder in rekening gebracht. Eventuele schade, gebreken en defecten, beschadiging, verlies e.d. tijdens de 
huurperiode dienen direct te worden gemeld aan Root events.  
 

6. Tenzij anders overeengekomen, dient de huurder te allen tijde zorg te dragen voor passend vervoer van ge-
huurde apparatuur en/of materialen. Uiteraard kunnen wij ook het vervoer voor u verzorgen. Hiervoor bere-
kenen wij bezorgkosten. Informeer naar de voorwaarden en kosten.  
 

Wij bezorgen uitsluitend tot aan de op de begane grond. De toegang moet bereikbaar zijn voor onze bestelbus. 
Verder vervoer van gehuurde materialen binnenshuis / achterom of binnenplaats is voor eigen zorg en risico 
van de huurder. 
 

7. De gehuurde apparatuur/materialen dienen geretourneerd te worden op de afgesproken datum. Bij overschrij-
ding van deze datum kan een toeslag in rekening worden gebracht gelijk aan de door dagprijs. 
 

8. Op zon- en feestdagen zijn wij in principe gesloten. Het kan in sommige gevallen dus zijn dat u de materialen 
tijdens de huurperiode een extra dag in huis heeft. Voor deze extra dag berekenen wij geen extra huurkosten. 
Indien u toch wenst dat de apparatuur en/of materialen op zon- en feestdagen worden opgehaald gaat dit in 
onderling overleg. 
 

9. De huurder is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de gehuurde apparatuur/materialen. De verhuurder 
is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel aan zaken of personen. 
 

10. In door de verhuurder bepaalde gevallen kan gevraagd worden om een borgsom van minimaal € 100,00 en/of 
legitimatie (paspoort, rijbewijs of ID kaart). 
 

11. De op de internetsite / prijslijst vermelde prijzen gelden per dag (24 uur). Prijswijzigingen en drukfouten voor-
behouden. Betalingen inclusief borgsom vooraf aan levering. Een bestelling via mail of site is pas definitief na 
bevestiging door Root events via mail contact. Offertes/vrijblijvende reservering door Root events blijven 10 
dagen geldig na aanvraag. 
 

12. Onze materialen worden schoon en droog geleverd. Tenzij anders overeengekomen verwachten we de materi-
alen weer schoon en droog retour. (Tenten en springkussens in overleg, zie hiervoor de gebruikershandlei-
ding) Bij het niet schoon retourneren van materialen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. De 
huurder dient de gehuurde materialen dan ook droog en schoon op te slaan. 
 

13. Ook glaswerk, serviesgoed, bestek en keukenapparatuur dient weer schoon retour te worden gebracht. Indien 
u wenst dat alles vuil retour komt rekenen wij hiervoor een toeslag. Informeer hiervoor naar de kosten. 
 

14. Tenten worden opgebouwd en afgebroken met hulp van de huurder. Hierbij geld:  
 

- tenten tot 40 m2 1 (volwassenen) persoon,  
- tenten vanaf 40m2 met hulp van 2 (volwassenen) personen 
 

15. Het is niet toegestaan gehuurde materialen te demonteren of om reparaties / aanpassingen uit te voeren zon-
der overleg met de verhuurder.  
 

16. Het is niet toegestaan om tape / plakband / (papieren)slingers / (papier)decoratie e.d. op tenten, springkus-
sens, meubilair en andere gehuurde materialen/ apparaten aan te brengen. 
 

17. Bij het annuleren van een bestelling tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd berekenen wij geen kosten. 
Bij een annulering binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijd berekenen wij 50% van de huursom. 
 

18. Huurder dient waar nodig te zorgen voor een deugdelijke stroomvoorziening 380v / 230v. Bij gebreken is alle 
eventuele schade aan het gehuurde voor rekening van de huurder. 
 

19. Huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op het gehuurde tegen verlies, diefstal, molest-
schade of anderszins aangerichte schade van of aan het gehuurde gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet 
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(volledig) het geval dan is de huurder geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzeke-
ren waarde van het gehuurde wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door Root events medege-
deeld. 
 

20. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet 
tegen vergoeding, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 
 

21. Pinnen is helaas niet mogelijk. U ontvangt van ons een factuur dat binnen 5 dagen dient te zijn voldaan. 
 

22. Door ondertekening van een overeenkomst of accordering / bevestiging van een overeenkomst of offerte geeft 
de huurder/opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en gebruiksinstructies van 
Root events. 
 

23. Op de rechtsverhouding tussen Root events en haar opdrachtgever is alleen Nederlands recht van toepassing 
 

24. Root events heeft ten alle tijden het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan of 
te ontbinden. 

 

 


