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PARTY FOLDER 

Week 25-2021 



 

OOK VOOR DE KLEINERE FEESTEN EN EVENEMENTEN! 

DSL Geluids- & Lichtverhuur is al meer dan 25 jaar één van de meest 

toonaangevende verhuurbedrijven op het gebied van professionele geluids- en 

lichtverhuur in Noord-Holland. 

Of het nu gaat om een eenmalig evenement, langlopend project of een 

tournee, het gaat altijd om de totaalbeleving. 

 

Met een zeer uitgebreid assortiment is DSL naast grote evenementen en festivals 

ook gespecialiseerd in kleinere evenement voor bijvoorbeeld de horeca, 

presentaties en congressen, maar ook verhuur aan consumenten. 

 

In onze brochure vind u een uiteenlopend assortiment aan professionele licht en 

geluidsapparatuur. Compacte sets voor in uw horeca gelegenheid of zelfs voor 

een (BBQ) feest in uw achtertuin! 

  

Naast de losse verhuur bent u bij DSL aan het goede adres als het gaat om 

technische ondersteuning en/of volledige verzorging van complete shows. 

Wij streven naar perfectie voor onze klanten en we denken graag mee over de 

meest optimale invulling van uw evenement. 

 

Laat u en uw bezoekers verassen door het aanbod wat wij u kunnen leveren en 

neem contact met ons op. 

@DSLverhuur.nl 

 

@dslverhuur 

Volg ons ook op: 

Alle genoemde bedragen zijn huurprijzen per dag of verkoopprijzen, exclusief 21% BTW. 

Wanneer verhuurmateriaal meerdere dagen in gebruik is maken wij gebruik van een 

aantrekkelijke staffelkorting. Neem hiervoor contact met ons op. 

Alle genoemde informatie en prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten of prijswijzigingen. 

https://www.facebook.com/DSLverhuur.nl/
https://www.instagram.com/dslverhuur/
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Artikel Dagprijs 

2x X12 speaker 

Inclusief: 

- Versterker 

- Speakerstatieven 

- Bekabeling 

€ 52,00 

2x X15 speaker 

Inclusief: 

- Versterker 

- Speakerstatieven 

- Bekabeling 

€ 60,00 

Met de Martin Audio Blackline X speakers zet je binnen no-time een professionele 

geluid set neer. Voor het uit versterken van achtergrond muziek, presentatie, een DJ 

of band... met deze set kan je alle kanten op. 

In deze set zit een versterker, statieven en bekabeling inbegrepen. Met een DJ set 

sluit je de DJ mixer direct aan op de versterker. Wil je een telefoon of tablet/laptop 

aansluiten? Dan heb je ook een mengpaneel nodig. Vraag dan even naar de 

mogelijkheden. 

 

Speaker set - Full range op statief 

Artikel Dagprijs 

2x X12 speaker 

2x X118 sub 

Inclusief: 

- Versterker 

- Tussenpaal 

- Bekabeling 

€ 105,00 

2x X15 speaker 

2x X118 sub 

Inclusief: 

- Versterker 

- Tussenpaal 

- Bekabeling 

€ 110,00 

Speaker set - Top en subwoofer 

Heb je meer body nodig? Dan is een set met subwoofer de perfecte oplossing. 

Door de subwoofers heb je een krachtigere bas weergave. De ideale set om een DJ 

of band mee uit te versterken. In deze speaker set zit de versterker, tussenpalen en 

bekabeling inbegrepen. Met een DJ set sluit je de DJ mixer direct aan op de 

versterker. Wil je een telefoon of tablet/laptop aansluiten? Dan heb je ook een 

mengpaneel nodig. Vraag dan even naar de mogelijkheden. 

Microfoons 

Artikel Dagprijs 

Microfoon SM58 

Incl. bekabeling 

XLR 7,5 meter 

€ 4,95 

ULXP draadloos set 

Bevat: 

- Microfoon SM58 

- draadloos 

- Ontvanger 

- 1x 9v batterij 

- Bekabeling 

€ 37,50 

Wil je een klein woordje doen, als DJ het publiek opzwepen of zelf meezingen? 

Dan heb je natuurlijk een microfoon nodig! De Shure SM58 is een veelgebruikte  

robuuste microfoon en is voor zowel zang als spraak een prima keuze. 

Wanneer je meer bewegingsvrijheid nodig hebt, kies dan voor een draadloze 

microfoon. Wij zorgen dat alles van te voren is ingesteld, zodat je na het aansluiten 

direct aan de show kan beginnen. 



2Artikel Dagprijs 

DJM 800 € 40,00 

DJM 900 NXSII € 55,00 

CDJ 350 € 20,00 

CDJ 2000 NXSII € 65,00 

DJ Set 1 

1x DJM 800 

2x CDJ 350 

€ 80,00 

DJ Set 2 

1x DJM 900 NXSII 

2x CDJ 2000 NXSII 

€ 185,00 

Pioneer DJ is het gerenommeerde merk onder alle DJ's. Deze DJ apparatuur 

accepteert zowel USB sticks als CD's. Met deze spelers kunt u muziek afspelen, 

mixen en scratchen.  ‘DJ Set 1’ is een voordelige set waar ook de beginnende DJ 

gemakkelijk mee aan de slag kan. ‘DJ Set 2’ is de welbekende professionele set 

voor elke DJ. 

DJ Gear 

Artikel Dagprijs 

DJ Booth 

‘Glorious’ 

Wit of zwart 

€ 40,00 

DJ Booth 

‘Ovaal’ 

Wit 

€ 150,00 

DJ Booth 

‘Truss 4x1,20m‘ 

Incl. podiumdeel 3m 

 

Met als extra optie: 

3x CLF LED Fan 

4x CLF Minipar 

*Vraag naar de 

mogelijkheden en prijs. 

 

Ook in andere maten 

beschikbaar 

€ 120,00 

DJ Booth 

Voor een classy look op ieder feest komen deze LED DJ Booths goed van pas. 

Zo heb je voldoende ruimte voor 2 CD’s- of platenspelers en 1 mixer. Daarnaast 

kun je de kabels netjes wegwerken voor een stijlvol geheel. De ingebouwde LED 

verlichting achter de plexiglas plaat van witte glanslak geeft een mooie egale kleur.  

Met een ingebouwde afstandsbediening is deze kleur in te stellen en zijn er 

gemakkelijk verschillende effecten in te stellen. 

 

 

DJ set 1 

DJ set 2 

‘Ovaal’ 
‘Glorious’ 



Deze licht set is ideaal voor feest en disco toepassingen, en is gemakkelijk op te 

zetten en te bedienen. Deze set wordt compleet geleverd met statieven, kleurfilters, 

een lichtmixer en bekabeling. 

Deze set heeft een stroom verbruik van 2400 Watt, dus is te gebruiken op 1 vrije 

groep. 

Artikel Dagprijs 

Lichtset 1 

Bevat: 

- 2x Fourbar Par 56 

- 2x Statief 

- 1x Showtec mixer 

- ‘Lite-8’ 

- 3x DMX kabel 10m 

- 3x Shuko kabel 10m 

€ 41,50 

Licht set 1 

Artikel Dagprijs 

Lichtset 2 

Bevat: 

- 2x Fourbar LED 

- 2x Statief 

- 1x Showtec mixer 

- ‘LED commander 4’ 

- 3x DMX kabel 10m 

- 3x Shuko kabel 10m 

€ 61,50 

Licht set 2 

Met deze LED licht set kan een hoop kanten op. De kleuren zijn per lamp in te 

stellen met de mixer en kan verschillende vooringestelde programma’s draaien 

waardoor je zonder zorgen een leuke lichtshow in huis haalt. Een mooie 

toevoeging aan jou feest. Omdat het LED lampen zijn, is het daarnaast ook nog 

eens laag in energie verbruik! 

Prikkabel 

Artikel Dagprijs 

Prikkabel 25m 

22 fittingen met 

standaard kleur 

 

Prikkabel 45m 

50 fittingen met 

standaard kleur 

€ 23,00 

 

 

€ 42,50 

 

 

 

 

- LED RGB Slow fade 

- Gloeilamp 15W 

- Spaarlamp 11W 

Meerprijs per 
fitting 

€ 0,10 

De welbekende tuinfeest verlichting blijft natuurlijk de klassieke prikkabel, met naar 

keuze witte of gekleurde lampen. Deze prikkabels zijn echter voorzien van LED 

lampen, dus energie zuiniger maar met net zo’n gezellige uitstraling als de 

klassieke gloeilampen van ‘vroeger’. 

Standaard beschikbaar in: ‘wit’, ‘warm wit’, ‘blauw/geel/groen/rood mix’ 



Artikel Dagprijs 

Diverse lichteffecten 

Vraag naar de 

mogelijkheden 

Vanaf: 

€ 5,00 

Spiegelbollen 

30cm 

50cm 

1 meter 

 

Spiegelbol motor 

t.b.v. 30 tot 50cm 

 

Spiegelbol motor 

t.b.v. 1 meter bol 

 

€ 4,00 

€ 7,00 

€ 60,00 

 

Vanaf: 

€1,50 

 

€ 15,00 

Lichteffecten 

Martin rookmachines 

Artikel Dagprijs 

Technofog € 10,50 

Magnum 1000 € 14,00 

Magnum 1200 € 15,50 

Martin Pro 2000 

De Martin Magnum PRO 2000 is een rookmachine voor de wat grotere feesten en 

drive-in shows. Via DMX of met de afstandsbediening stuur je hem gemakkelijk 

aan. Deze fogger is binnen 8 minuten opgewarmd. Met een tankinhoud van 9.5 

liter en 700m
3
 per minuut zet je een club, zaal, of café in no-time vol met rook!  

Artikel Dagprijs 

Pro 2000 

Inclusief: 

Afstandsbediening 

óf DMX interface 

€ 20,50 

Artikel Verkoopprijs 

JEM Pro Fog 

(Per liter) 

€ 6,00 

Artikel Verkoopprijs 

JEM Pro Fog 

(Per liter) 

€ 6,00 

Met lichteffecten geef je al snel een extra sfeer aan jou feest. Met een groot 

assortiment aan verschillende, soms nostalgische, effecten is er voldoende keuze! 

Geef jou feest een echte 80’s disco feel met spiegelbollen en verschillende effecten. 

Vraag ons naar het gehele assortiment om voor jou feest de perfecte mix te maken. 

 

Deze rookmachines zijn de ideale oplossing voor cafés en kleinere gelegenheden 

om de lichteffecten beter tot hun recht te laten komen. 

Alle rookmachines zijn voorzien van een afstandsbediening om de rook output te 

regelen. De Martin Magnum machines zijn ook aan te sturen via DMX. Binnen 8 

minuten zijn de machines opgewarmd en gereed voor gebruik. 

 

Martin Technofog  : Vloeistoftank, 1L  / Output, 200m
3
 per min 

Martin Magnum 1000 : Vloeistoftank, 1L  / Output, 160m
3
 per min 

Martin Magnum 1200 : Vloeistoftank, 2,3L  / Output, 290m
3
 per min 

 



MagicFX Power Shot 

De Power Shot van Magic FX is ongetwijfeld het meest eenvoudige basisstation voor 

het afschieten van professionele confetti en streamers. Door middel van een 230V 

powercon aansluiting is doorlinken geen probleem en zijn er tot wel 4 Power Shots 

tegelijk te bevestigen op de baseplate. Plaats simpelweg een elektrische cannon in 

het basisstation en verbind deze met elkaar door middel van de kabel dat aan de 

cannon bevestigd is. Zodra de Power Shot spanning krijgt, van bijvoorbeeld de 

Effect’ivator, zal de confetti of streamers worden afgeschoten. 

Artikel Dagprijs 

Power Shot € 10,00 

Effect’ivator 1 € 4,50 

Effect’ivator 4 € 7,50 

Baseplate € 2,00 

Confetti & Streamers 

De confetti en streamers zijn in verschillende kleuren en materialen beschikbaar, 

namelijk in metallic of papier. De papieren versie is biologisch afbreekbaar en beide 

soorten zijn brandvertragend. 

De cannon buizen zijn te verkrijgen in 50 of 80 cm. 

Artikel Verkoopprijs 

Electric Cannon paper 

Confetti 50cm € 5,75 

Confetti 80cm € 6,25 

Streamer 50cm € 6,00 

Streamer 80cm € 7,00 

Electric Cannon metallic  

Confetti 50cm € 6,75 

Confetti 80cm € 7,75 

Streamer 50cm € 7,00 

Streamer 80cm € 8,00 

Handheld Cannon paper multicolor 

Confetti 80cm € 5,50 

Streamer 80cm € 6,50 

Handheld Cannon metallic multicolor 

Confetti 80cm € 7,00 

Streamer 80cm € 8,50 

Bulk confetti 

Zie verkooplijst Vanaf € 8,75 

Bulk streamers 

Zie verkooplijst Vanaf € 2,25 

Kleuren - Paper 

Kleuren - Metallic 

De bulk confetti en streamers zijn bedoeld om de CO2 Launcher te vullen. 

De confetti is verpakt in zakken van 1kg. De streamers zijn verpakt in polybags van 

10 streamer rolletjes. 

Kleuren - Confetti paper 

Kleuren - Streamers paper 



MagicFX CO2 Launcher 

De Magic FX CO2Launcher is een handheld kanon waarmee je rook (CO2), 

confetti, streamers en zelfs T-shirts mee kunt afschieten. De Launcher wordt 

aangesloten aan een CO2-fles. De confetti, streamers of T-shirt stop je in de 

‘reload-tube’, je laadt het kanon en je bent klaar voor de actie. De confetti schiet je 

zo’n 15 meter weg, de streamers 20 meter en een T-shirt zelfs 30 meter! 

Als je voor de set met back pack gaat ben je nog vrijer beweegbaar omdat je geen 

rekening hoeft te houden met de CO2 slang. 

Artikel Dagprijs 

CO2 back pack set 

Bestaande uit: 

1x CO2 Launcher 

1x CO2 Back pack 

1x CO2 Fles 10 liter 

- (10 sec) 

€ 75,00 

CO2 50L fles set 

Bestaande uit: 

1x CO2 Launcher 

1x CO2 slang 10m 

1x CO2 Fles 50 liter 

- (80 sec) 

€ 105,00 

CO2 Gun 

Met de CO2 Gun kun je het overweldigende effect, in handen geven van danseressen 

of artiesten. Je bereikt hiermee ultieme interactie met je publiek. De CO2 Gun is zeer 

compact en eenvoudig aan te sluiten op een CO2 fles. In combinatie met de CO2 back 

pack heb je nog meer bewegingsvrijheid. 

Artikel Dagprijs 

CO2 Gun 

‘back pack set’ 

Bestaande uit: 

1x CO2 Gun 

1x CO2 Back pack 

1x CO2 Fles 10 liter 

- (10 sec) 

€ 70,00 

CO2 Gun 

‘50L fles set’ 

Bestaande uit: 

1x CO2 Gun 

1x CO2 slang 15m 

1x CO2 Fles 50 liter 

- (80 sec) 

€ 100,00 

Vulling confetti 

Metallic, max. 0,5 kg 

Paper, max. 0,35 kg 

Vulling streamers 

Max. 3 polybags 



Artikel Dagprijs 

Sparkular Mini € 65,00 

Dé perfecte simulatie van een vuurwerk fontein, zonder geur, weinig rook en 

vergunningsvrij! Een sensatie bij een opening, prijsuitreiking of een concert. Het is 

een ‘koud’ effect en daarom niet brandgevaarlijk daardoor zowel binnen als buiten 

te gebruiken. De Sparkular Mini is gemakkelijk te bedienen met een DMX signaal, 

en is eenvoudig door te lussen met Powercon in/uit.  

Het reservoir vul je gemakkelijk aan de bovenkant van de machine met het speciale 

Spark FX poeder. 

Showven Sparkular Mini 

Er zijn Medium en Large vullingen beschikbaar. Het verschil is dat de large korrels 

wat langer branden. Waardoor ze hoger gespoten worden door de Sparkular Mini. 

De fonteinhoogte met Large is 2.5 tot 3.5 meter en voor Medium is dat 1.5 tot 2.5 

meter. Sparkular Mini verbruikt ongeveer 8g poeder per minuut, dus staat 1 zakje 

voor zo’n 6 minuten sparks. 

Artikel Verkoopprijs 

Vulling Medium 

50 gram 

€ 15,00 

Vulling Large 

50 gram 

€ 15,00 

Artikel Dagprijs 

CO2 Jet € 40,00 

2x CO2 Jet set 

Bestaande uit: 

2x CO2 Jet 

2x CO2 slang 10m 

2x CO2 Fles 50 liter 

-   (80 sec) 

€ 195,00 

Kies nu voor een spectaculair effect dat uw publiek volledig uit zijn dak zal laten 

gaan! De CO2 Jet produceert rookpluimen van ijskoude CO2 damp tot een hoogte 

van 8m. Het effect van de CO2 Jet is zeer spectaculair omdat de krachtige witte 

rookpluim in een fractie van een seconde verschijnt met een hard sissend geluid en 

na het afvuren ook weer direct verdwijnt. De CO2 Jets kunnen worden aangestuurd 

met DMX door middel van een switch pack of een controller zoals de Effect’ivator. 

De CO2 Jets zijn compact en robuust en kunnen op zowel podia worden geplaatst 

als in truss worden gemonteerd. 

CO2 Jet 



Artikel Dagprijs 

Podiumdeel 1x2m € 11,00 

Podiumdeel 1x1m € 9,00 

Podiumpoot p/st 

Beschikbaar in: 

- 10cm 

- 20cm 

- 40cm 

- 60cm 

- 80cm 

- 100cm 

- 120cm 

€ 0,40 

Deze Prolyte StageDex podiumdelen zijn zeer stevig en kunnen worden ingezet voor 

het bouwen van complete podia, verhoogde vloeren, tribunes, (drum)risers. Het 

podium heeft een mooie zwarte toplaag. Met de poten in verschillende maten is de 

hoogte te bepalen van 10 tot 120 cm. 

StageDex podium 

StageDex podiumrails en trap 

Wanneer het podium 60cm of hoger is, is het wettelijk verplicht om het podium te 

voorzien van podiumrails. Op deze manier is het podium een stuk veiliger. 

 

Om het podium ook veilig op te komen huur je er ook traptreden bij. Afhankelijk 

van de hoogte van het podium is deze samen te stellen uit verschillende hoogtes. 

Podium afrok 

Artikel Dagprijs 

Podiumrail 1m € 7,50 

Podiumrail 1.4-2.1m € 12,50 

Podiumrail 2m € 10,00 

Artikel Dagprijs 

Afrok geplooid 

400x100cm 

600x40cm 

600x80cm 

Afrok rails p/m 

 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 15,00 

€ 2,00 

Om het podium mooi af te werken word er gebruik gemaakt van afrok. 

Deze is beschikbaar in rechte scheurdoek of in geplooide afrok voor een nog 

nettere uitstraling. Het scheurdoek kan worden bevestigd met dubbelzijdig tape of 

zwarte gaffer-tape. De geplooide afrok word d.m.v. klittenband bevestigd aan de 

afrok rals. 

Artikel Dagprijs 

Podiumtrap 

Voor 40cm 

€ 5,00 

Podiumtrap 

Voor 60cm 

€ 15,50 

Podiumtrap 

Voor 80 cm 

€ 19,50 

Podiumtrap 

Voor 100cm 

€ 31,50 

Per 2 treden is incl. de trapleuning  

Artikel Verkoopprijs 

Scheurdoek p/m 

- 20cm 

- 40cm 

- 60cm 

- 80cm 

 

€ 1,64 

€ 2,54 

€ 3,53 

€ 4,61 



CONSUMABLES 

CONFETTI & STREAMERS 

Artikel Eenheid Eenheid prijs Staffelprijs 

Electric cannon confetti paper 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 5,75 

€ 6,25 

€ 110,00  (20 stuks á € 5,50) 

€ 120,00 (20 stuks á € 6,00) 

Electric cannon confetti metallic 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 6,75 

€ 7,75 

€ 130,00 (20 stuks á € 6,50) 

€ 150,00 (20 stuks á € 7,50) 

Electric cannon streamers paper 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 6,00 

€ 7,00 

€ 115,00 (20 stuks á € 5,75) 

€ 135,00 (20 stuks á € 6,75) 

Electric cannon streamers metallic 50cm cannon 

80cm cannon 

€ 7,00 

€ 8,75 

€ 135,00 (20 stuks á € 6,75) 

€ 175,00 (20 stuks á € 8,75) 

Handheld cannon confetti paper 80cm cannon € 5,50 € 105,00 (20 stuks á € 5,25) 

Handheld cannon confetti metallic 80cm cannon € 7,00 € 135,00 (20 stuks á € 6,75) 

Handheld cannon streamers paper 80cm cannon € 6,50 € 125,00 (20 stuks á € 6,25) 

Handheld cannon streamers metallic 80cm cannon € 8,50 € 165,00 (20 stuks á € 8,25) 

Bulk confetti paper 1kg zak, 55x17mm € 8,75 € 85,00 (10 stuks á € 8,50) 

Bulk confetti metallic 1kg zak, 55x17mm € 14,75 € 145,00 (10 stuks á € 14,50) 

Bulk streamers paper 

1,5mm / 2,5mm / 5mm 

10m polybag € 2,25 € 100,00 (50 stuks á € 2,00) 

Bulk streamers metallic 

1,5mm / 2,5mm / 5mm 

10m polybag € 4,75 € 106,25 (25 stuks á € 4,25) 

CO2 

SPARKULARS 

SMOKE 

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

CO2 fles t.b.v. Backpack 10 liter (10 seconden) € 45,00  

CO2 fles groot 50 liter (80 seconden) € 70,00  

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

Sparkular Mini vulling ‘Medium’ 50 gram € 15,00  

Sparkular Mini vulling ‘Large’ 50 gram € 15,00  

Artikel Eenheid Eenheid prijs  

JEM Pro Fog Per liter 

Per Can 9,5 liter 

€ 6,00 

€ 57,00 

 



ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen 

Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag, exclusief BTW en onder voorbehoud 

van beschikbaarheid. Reserveringen worden minimaal 3 dagen voor de huurdatum gemaakt. 

Vóór het maken van een offerte zijn uw debiteurgegevens in ons bezit. 

Veranderingen of wijzigingen in deze gegevens ná facturatie worden uitgevoerd à 10 euro per aanpassing. 

Houd rekening met een veilig transport van onze goederen. Open aanhangwagens zijn niet toegestaan. 

- U toont een geldig legitimatiebewijs 

- Een bedrijf of vereniging overlegt een uittreksel van de KVK niet ouder dan 3 maanden 

- U meldt dit vooraf aan ons, met de naam van de persoon die komt afhalen 

- U legitimeert zich per email met een geldig legitimatiebewijs (info@dslverhuur.nl) 

- De afhaler toont een geldig legitimatiebewijs 

- U legitimeert zich per email met een geldig legitimatiebewijs (info@dslverhuur.nl) 

- Bij afleveren legitimeert u zich met een geldig legitimatiebewijs 

De volledige betaling inclusief borg is een week vóór de verhuurdatum bijgeschreven op onze bankrekening 

NL83ABNA0587841958 ABN-AMRO onder vermelding van het debiteurnummer en het factuurnummer, 

of wordt per ingang van de huurperiode per PIN voldaan 

- Bij opdrachten onder 50 euro zijn wij genoodzaakt 5 euro behandelingskosten in rekening te brengen 

- Bij verhuurprijzen tot € 50 rekenen wij € 100 borg 

- Bij verhuurprijzen tot € 150 rekenen wij € 300 borg 

- Bij verhuurprijzen tot € 300 rekenen wij € 500 borg 

- Bij verhuurprijzen hoger dan € 300 word per opdracht de borg berekend 

U komt de apparatuur zelf ophalen: 

U komt de apparatuur niet zelf ophalen: 

U laat de apparatuur bezorgen: 

Betaling: 

Contact informatie: 

Adres:   

 

 

 

Telefoon: 

Email: 

Website:  

 

IBAN nummer: 

KvK nummer: 

BTW nummer:  

DSL Geluids- & Lichtverhuur 

De Fok 23 

1742 PC  Schagen 

 

0224-218130 

info@dslverhuur.nl 

www.dslverhuur.nl 

 

NL83 ABNA 058 784 1958 

370 64 934 

8177.47.874.B.01 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

Zaterdag: 

Zondag: 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

10.00 - 17.00 uur 

Op afspraak 

Op afspraak 

Openingstijden 




