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Partyverhuur de Wit is onderdeel van Zuivelhandel de Wit.

In de zomer van 2007 zijn wij gestart met de verhuur van mobiele tapinstallaties 
icm de levering van biervaten en frisdranken. Inmiddels beschikken wij over een 
uitgebreid assortiment.

Door de combinatie met de zuivelhandel hebben wij altijd verse producten op 
voorraad. Daarnaast is één van de voordelen dat u bij de afname van frisdrank 
etc. niet geopende flessen kosteloos kunt retourneren. Tevens wordt al het 
frisdrank en bier gekoeld geleverd.

Voor meer informatie ga naar www.zuivelhandeldewit.nl.

Over ons
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Producten

Onze producten hebben we in verschillende categorieën verdeeld:
• Biertaps
• Staan en zitten
• Koelen
• Opdienen en serveren
• Koffie en thee
• Glaswerk
• Servies
• Overige producten

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Maak ook gebruik van onze bezorgservice, voor meer informatie zie pagina 41.
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Biertaps

Bar met tWee taPPunten 
Afmetingen (bxhxd): 252x110x60 cm, 
met interne spoelbak.
Deze bar biedt de mogelijkheid om 
twee tappunten tegelijk aan te sluiten,  
hierdoor hoeft u niet twee individuele 
biertaps te huren. De waterkoeler 

van de bar is van het merk GAMKO. 
Fusten van 10, 30 of 50 liter kunnen 
worden aangesloten op de bar.  
Bar wordt geleverd inclusief koolzuur, 
spoelmiddel en afschuimer. 
Huurprijs: € 61,98 excl. BTW
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WItte BIertaP
Afmetingen (bxhxd): 155x106x61 cm,  
met interne spoelbak 
Fusten van 50, 30 en 10 liter kunnen 
hierop worden aangesloten.

Huurprijs: € 41,33 excl. BTW
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BLauWe BIertaP
Afmetingen (bxhxd): 155x135x45 cm, 
met interne spoelbak. Deze biertap 
heeft een uitschenkblad. Deze bar 
neemt minder ruimte in beslag dan 
bijvoorbeeld de bar met uitschenkblad 
en er kunnen fusten van 10, 30 of  
50 liter aangesloten worden.  

De bar wordt geleverd met koolzuur,
afschuimer, spoelmiddel en spoelborstel.

Huurprijs: € 41,33 excl. BTW
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Deze biertap heeft een uitschenkblad 
en de afmetingen zijn(bxhxd):  
210x105x67 cm.
Deze biertap heeft geen ingebouwde 
spoelbak, maar wordt geleverd met 
een externe spoelbak.

Deze biertap is mooi te combineren 
met een andere biertap met 
uitschenkblad aangezien zij alle 
dezelfde afmetingen en hetzelfde 
uiterlijk hebben. 
Huurprijs: € 50,41 excl. BTW

BIertaP met uItsChenkBLad 
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Deze biertap heeft een uitschenkblad 
en interne spoelbak en de afmetingen 
zijn (bxhxd): 210x105x67 cm. 

Huurprijs: € 50,41 excl. BTW

Deze biertap is mooi te combineren 
met een andere biertap met 
uitschenkblad aangezien zij alle 
dezelfde afmetingen en hetzelfde 
uiterlijk hebben. 

BIertaP met uItsChenkBLad met sPOeLBak 
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BIertaP met uItsChenkBLad, IngeBOuWde kOeLkast en 
fLessennest
Deze biertap heeft een uitschenkblad, 
ingebouwde koelkast en flessennest.  
Afmetingen zijn (bxhxd):  
210x105x67 cm. 
De ingebouwde koelkast en flessen nest 
kunnen gebruikt wordt om frisdrank 
of wijn gekoeld te houden tijdens uw 

feest, de koelkasten en flessennest 
koelen de producten tot 4 ºC. De bar 
wordt geleverd met externe spoelbak. 
Deze biertap is mooi te combineren 
met een de andere biertap met 
uitschenkblad.
Huurprijs: € 58,68 excl. BTW
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BIertaP met IngeBOuWde kOeLkast en fLessennest
Deze biertap heeft een ingebouwde 
koelkast, flessennest en interne 
spoelbak.  
Afm. zijn (bxhxd): 252x105x56 cm. 

Huurprijs: € 58,68 excl. BTW

De ingebouwde koelkast en flessennest 
kunnen gebruikt wordt om frisdrank 
of wijn gekoeld te houden tijdens uw 
feest, de koelkasten en flessennest 
koelen de producten tot 4 ºC. 
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BruIne Bar
Deze biertap heeft een uitschenkblad, 
ingebouwde koelkast en flessennest.  
Afmetingen zijn (bxhxd):  
210x110x75 cm. 

Huurprijs: € 58,68 excl. BTW

De ingebouwde koelkast en flessen nest 
kunnen gebruikt wordt om frisdrank 
of wijn gekoeld te houden tijdens uw 
feest, de koelkasten en flessennest 
koelen de producten tot 4 ºC. 
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steIgerhOuten Bar
Deze biertap heeft een ingebouwde 
koelkast, flessennest en interne 
spoelbak.  
Afm. zijn (bxhxd): 215x121x73 cm. 

Huurprijs: € 69,99 excl. BTW

De ingebouwde koelkast en flessennest 
kunnen gebruikt wordt om frisdrank 
of wijn gekoeld te houden tijdens uw 
feest, de koelkasten en flessennest 
koelen de producten tot 4 ºC. 



18 www.partyverhuurdewit.nl

tafeLmOdeL BIertaP mIddeL
Deze biertap is geschikt voor kleinere 
feesten, vanwege zijn formaat neemt 
hij niet veel ruimte in beslag. 
Deze biertap heeft een drukregelaar 
die u zelf kunt bedienen, waardoor 
u zelf de snelheid waarmee het bier 
getapt wordt kan bepalen. Hierdoor 
kan iedereen een perfect biertje 
tappen! De biertap wordt geleverd met 
een externe spoelbak, spoelmiddel en 
met een afschuimer. Fusten van 10, 
30 en 50 liter bier kunnen worden 
aangesloten op deze biertap.

De afmetingen zijn (bxhxd):  
26x33x17 cm. 

Huurprijs: € 20,66 excl. BTW

tafeLmOdeL BIertaP grOOt
De afmetingen zijn (bxhxd): 33x43x23 
cm wat deze biertap perfect maakt om 
op een tafel te zetten. Deze biertap 
is geschikt voor feesten waar niet 
veel ruimte beschikbaar is voor een 
biertap. Aangezien de biertap werkt 
op zuurstof in plaats van op koolzuur 
heeft u ook geen koolzuurfles naast  
de biertap staan. 
Deze biertap heeft een drukregelaar 
die u zelf kunt bedienen, waardoor 
u zelf de snelheid waarmee het bier 
getapt wordt kan bepalen. Hierdoor 
kan iedereen een perfect biertje 
tappen! Fusten van 10, 30 en 50 liter 
bier kunnen worden aangesloten op 
deze biertap.

De biertap wordt geleverd met een 
externe spoelbak, spoelmiddel en met 
een afschuimer.
Huurprijs: € 24,79 excl. BTW
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Deze bar neemt minder ruimte in 
beslag dan bijvoorbeeld de bar met 
uitschenkblad zonder spoelbak en  
er kunnen gewoon fusten van  
10, 30 of 50 liter aangesloten worden. 
De bar wordt geleverd incl. koolzuur, 
afschuimer en externe spoelbak met 
spoelmiddel en spoelborstel.
Afmetingen (bxhxd): 48x110x50 cm.

Huurprijs: € 28,93 excl. BTW

BIerfusten
Wij leveren fusten bier van 10 liter 
(enkel Heineken), 30 liter en 50 liter 
(ieder merk is beschikbaar).
Naast de bekende merken zoals 
Heineken en Amstel (5% alcohol) 
bieden wij ook andere biermerken 
aan met hetzelfde alcoholpercentage.  
Deze biermerken kunnen tot wel  
1 60,- per 50 liter fust goedkoper zijn 
dan de bekendere merken! 
 

COmPaCte BIertaP 

huurt u bij ons een biertap 
maar besteld u ergens anders 
bier. dan wordt de koolzuur 
apart in rekening gebracht!
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BIjZettafeL (BruIn)
Tafel van 90 cm bij 60 cm,  
veelzijdig inzetbaar.

Huurprijs: € 2,50 excl. BTW

staan en zitten

BIertafeL
Ideaal voor al uw feesten en partijen. 
Er kunnen 8 personen aan een 
biertafel zitten. 

Huurprijs tafel: € 6,30 excl. BTW
Huurprijs per bankje:  
€ 3,20 excl. BTW



21 www.partyverhuurdewit.nl

VerhOOgde BIertafeL
De verhoogde biertafel, 
ideaal om te gebruiken  
als grote statafel.  
Wordt in Duitsland al veel 
gebruikt, word nu ondekt  
in Nederland.

Huurprijs: 
€ 13,70 excl. BTW

statafeL
Hoogte 122 cm en  
diameter 84 cm.

Huurprijs:  
€ 6,75 excl. BTW
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statafeL met rOk
Statafel met oranje, blauw, zwarte of  
goud kleurige rok. Hoogte tafel is 
122 cm en diameter is 84 cm

Huurprijs rok: € 8,50 excl. BTW 
Huurprijs statafel mét rok: 
€ 15,25 excl. BTW
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kLaPstOeL (BruIn)
Mooie klapstoelen. Er zijn 45 bruine 
stoelen in voorraad. Per stuk te huren. 
LET OP: de poten hebben geen beschermviltjes.

Huurprijs: € 0,83 excl. BTW

kLaPstOeL (WIt)
Mooie klapstoelen. Er zijn 20 witte 
stoelen in voorraad. Per stuk te huren.
LET OP: de poten hebben geen beschermviltjes.

Huurprijs: € 0,83 excl. BTW

kLaPstOeL (dOnkergrIjs)
Mooie klapstoelen. Er zijn 50 
donkergrijze stoelen in voorraad.
Per stuk te huren.
LET OP: de poten hebben geen beschermviltjes.

Huurprijs: € 0,83 excl. BTW

COnferentIestOeL
Deze stoelen zijn luxer dan de  
klapstoelen en zitten heerlijk. 
Er zijn 30 conferentiestoelen in 
voorraad. Per stuk te huren.
LET OP: de poten hebben geen beschermviltjes.

Huurprijs: € 2,69 excl. BTW
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BuffetkOeLIng (fLessenkOeLer)
Handig om uw frisdrank en wijn te 
koelen. In de koelbar zit een ingebouwde 
flessenkoeler. Afmetingen (bxhxd): 
167x100x57 cm.

Huurprijs: € 26,86 excl. BTW

koelen



25 www.partyverhuurdewit.nl

kOeLkast
Hoge mobiele koelkast met 
ingebouwde verlichting. Handig om 
uw producten koel te houden en  
ziet er leuk uit achter de bar.
Afmetingen (bxhxd): 71x196x57 cm.

Huurprijs: € 33,06 excl. BTW

kOeLkast duBBeLe deuren
Afmetingen (bxhxd): 80x200x70 cm.

Huurprijs: € 33,06 excl. BTW
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Water- en  
LImOnadedIsPenser
De dispenser pompt het water of 
limonade rond en koelt deze  
tegelijkertijd tot het nulpunt.  
Doordat de inhoud constant in  
beweging is bevriest deze niet. 
Ziet er erg leuk uit en is ook door 
kinderen makkelijk te hanteren.
Een succes op elk feest!

Huurprijs: € 10,33 excl. BTW
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dIenBLad
Met rondom een hoge rand en 
antisliplaag, zodat er niets van  
uw dienblad af kan vallen.

Huurprijs: € 1,24 excl. BTW

etagÈre
Een mooie presentatie van al uw  
lekkernijen tijdens uw feest of high-tea.

Huurprijs: € 2,10 excl. BTW

Opdienen en serveren

BIerBLad 14-gats

Huurprijs: € 1,00 excl. BTW
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BuffettafeL
Prachtige buffettafel om  
een buffet op te zetten.  
U kunt ook een rok erbij  
huren om de buffettafel er  
chiquer uit te laten zien.

Huurprijs buffettafel:  
€ 6,30 excl.BTW

Huurprijs rok: 
€ 10,29 excl. BTW
Huurprijs buffettafel mét rok:  
€ 16,59 excl.BTW
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PerCOLatOr 40-kOPs
Een 40-kops koffiepercolator. 
Na een half uur heeft u  
40 kopjes koffie. 

Huurprijs: € 8,50 excl. BTW

PerCOLatOr 80-kOPs
Een 80-kops percolator.
Na een uur heeft u  
80 kopjes koffie.

Huurprijs: € 10,50 excl. BTW

koffie en thee
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kOffIe sneLZetter met 
WarmhOudPLaat
Koffiezetapparaat inclusief een 
warmhoudplaat bovenop.
Het apparaat wordt geleverd  
met 2 koffiepotten.

Huurprijs: € 10,50 excl. BTW

WaterkOker

Huurprijs: € 3,50 excl. BTW

kOffIekan

Huurprijs: € 2,07 excl. BTW



31 www.partyverhuurdewit.nl

meLk- en suIkerPOtje
Mooie melk- en suikerpotjes.  
Per set te huren.

Huurprijs per set:  
€ 1,50 excl. BTW

thee thermOskan

Huurprijs: € 2,07 excl. BTW

geBaksBOrdjes
Groot gebaksschotel om al u soort 
gebak op te serveren.  
Deze worden ook geleverd in  
kratten. Er zitten 20 gebaksbordjes in 
één krat. Verkrijgbaar met vorkje.

Huurprijs schotel:  
€ 0,20 excl. BTW
Huurprijs vork:  
€ 0,10 excl. BTW

kop en schotels dienen schoon ingeleverd te worden.
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kOP en sChOteL
Mooie kopjes en schoteltjes. Worden 
geleverd in kratten. De kopjes zijn 
verkrijgbaar per 20 stuks in één krat,  
de schoteltjes zijn ook verkrijgbaar  
per 20 stuks in één krat.

Huurprijs per set: 
€ 0,35 excl. BTW

Huurprijs lepel: 
€ 0,10 excl. BTW
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glaswerk

Bier-, champagne-, wijn-, borrel- en 
frisdrankglazen zijn te huren per krat. 
In de champagne-, wijn-, longdrink- en 
frisdrankkratten zitten 36 glazen.
In de bierglaskratten zitten 25 glazen. 
Borrelglazen zijn per 12 te huur.
Het glaswerk mag ongewassen terug 

worden ingeleverd dus u hoeft het 
glaswerk niet schoon te maken!

Huurprijs per krat:  
€ 6,12 excl. BTW
Huurprijs per bierkrat:  
€ 4,25 excl. BTW
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BIergLas
Huurprijs per glas:  
€ 0,17 excl. BTW

ChamPagnegLas
Huurprijs per glas:  
€ 0,17 excl. BTW

frIsdrankgLas
Huurprijs per glas:  
€ 0,17 excl. BTW

WIjngLas
Huurprijs per glas:  
€ 0,17 excl. BTW

BOrreLgLas
Huurprijs per glas:  
€ 0,17 excl. BTW

LOngdrInkgLas
Huurprijs per glas:  
€ 0,17 excl. BTW

gLaZen ZIjn Per krat te huur, nIet Per gLas!
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servies

kOP en sChOteL
Mooie kopjes en schoteltjes. Worden 
geleverd in kratten. De kopjes zijn 
verkrijgbaar per 20 stuks in één krat, de 
schoteltjes zijn ook verkrijgbaar per  
20 stuks in één krat. Verkrijgbaar met 
lepeltje. Schoon inleveren.

Huurprijs per set: € 0,35 excl. BTW
Huurprijs lepel: € 0,10 excl. BTW

geBaksBOrdjes
Groot gebaksschotel om al u soort 
gebak op kwijt te kunnen.  
Deze worden ook geleverd in  
kratten. Er zitten 20 gebaksbordjes 
in één krat. Verkrijgbaar met vorkje.
Schoon inleveren.

Huurprijs schotel:  
€ 0,20 excl. BTW
Huurprijs vork:  
€ 0,10 excl. BTW

VOrkjes en LePeLtjes
Huurprijs lepel:  
€ 0,10 excl. BTW
Huurprijs vork:  
€ 0,10 excl. BTW

kop en schotels dienen schoon 
ingeleverd te worden.
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etagÈre
Een mooie presentatie van al uw  
lekkernijen tijdens uw feest of high-tea.

Huurprijs: € 2,10 excl. BTW

meLk- en suIkerPOtje
Mooie melk- en suikerpotjes.  
Per set te huren.

Huurprijs per set: 
€ 1,50 excl. BTW
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Overige producten

rOnde kaPstOk
Deze kapstok biedt de ruimte aan  
voor 24 jassen en diversen.  
Er zijn 2 stuks beschikbaar.

Huurprijs: € 4,50 excl. BTW

kaPstOk
Deze kapstok is verrijdbaar en 
daardoor makkelijk in gebruik.  
Hij biedt ruimte voor 19 jassen  
en diversen. 

Huurprijs: € 7,50 excl. BTW
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LIChtsnOeren  
gekLeurde LamPjes 
(BOLLetjes VerLIChtIng)

Huurprijs: € 7,50 excl. BTW

LIChtsLangen
Verkrijgbaar in verschillende lengtes 
en kleuren.

Huurprijs: 
5 meter wit € 4,15 excl. BTW
10 meter wit € 7,45 excl. BTW
50 meter rood € 24,80 excl. BTW

terrasheater (eLektrIsCh)
Elektronische terrasheater met  
3 verschillende standen.  
Geschikt voor kleinere ruimtes.

Huurprijs: € 10,50 excl. BTW
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U kunt de gehuurde producten op een in overleg te bepalen tijdstip afhalen bij 
ons in Eemnes, maar u kunt er ook voor kiezen om deze door Partyverhuur de 
Wit te laten bezorgen. Materialen zoals glaswerk en koffiekopjes worden in 
handige kratten aangeboden en is daardoor eenvoudig te vervoeren. Andere 
materialen zoals koelkasten en tafels zijn wat groter en de bezorgservice kan 
hiervoor een goede oplossing zijn. Zo kunt u zich richten op andere zaken.  
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

kosten bezorgen en halen
Bezorgkosten zijn vanaf € 10,-. Prijs is op aanvraag beschikbaar.
Wij bezorgen onder andere in Eemnes, Huizen, Baarn, Blaricum, Bussum, 
Laren, Naarden, Hilversum, Muiden, Muiderberg, Almere, Hoogland, Weesp, 
Amersfoort en Amsterdam. Waar u het maar wenst!

Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Bezorgservice
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Partyverhuur de Wit
Wakkerendijk 124
3755 DE Eemnes

T:  (035) 53 86 445
M: 06 – 30 44 30 39

E:  info@partyverhuurdewit.nl
W: www.partyverhuurdewit.nl

Contact
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Wij, Partyverhuur de Wit, hebben de volgende leveringsvoorwaarden opgesteld, 
zodat u als huurder overzichtelijk en duidelijk weet waar u aan toe bent:

1. Bij elke huurovereenkomst dient een geldig, Nederlands legitimatie bewijs  
te worden getoond van de huurder.

2. Partyverhuur De Wit is op geen enkele manier aansprakelijk voor 
lichamelijke en/of materiële schade die onstaat door één van onze 
producten.

3. Een huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd voorafgaande aan  
de huurperiode.

4. De aangevraagde offerte is pas definitief na bevestiging vanaf onze zijde.
5. Producten dienen na een huurperiode schoon, compleet en op dezelfde 

wijze zoals bij levering te zijn verpakt, worden geretourneerd aan ons  
als verhuurder.

6. Indien producten kapot of beschadigd geraken tijdens de huurperiode,  
dient de vervangende waarde door de huurder betaalt te worden.

7. Indien er producten niet schoongemaakt terugkomen naar ons als verhuurder 
zal er 25% van de huurprijs in rekening worden gebracht.

8. Indien u er voor kiest om onze producten te laten bezorgen, op te halen en 
op te laten zetten, zitten hier extra kosten aan vast. De kosten hiervoor zijn 
te vinden op pagina 41.

9. Producten zijn tijdens de huurperiode niet verzekerd, de huurder dient hier 
zelf zorg voor te dragen.

10. Wij, als verhuurder, hebben het recht de overeenkomst met de huurder te 
beëindigen, wanneer wij vrezen dat de huurder niet aan deze leverings-
voorwaarden kan voldoen.

11. Schade gemaakt door de gehuurde producten tijdens de huurperiode is niet 
verhaalbaar op Partverhuur de Wit. 

12. Partyverhuur De Wit is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 
nummer: 31027610.

Leveringsvoorwaarden
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Colofon

Teksten 
Partyverhuur de Wit

Fotografie, realisatie website en opmaak catalogus
Carina Calis, Eemnes, www.ccgo.nl 

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige  
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,  
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Partyverhuur de Wit.




