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0504

kussens en dekens blauw wit

kussen blauw wit 

artikelnummer  01
prijs inclusief kussen  4 euro
aantal    18 stuks
materiaal  katoen
afmetingen   45x55cm



0706

kussens en dekens creme | beige

kussenhoes creme 

artikelnummer  02
prijs exclusief kussen  3 euro
prijs inclusief kussen  5 euro
aantal    50 stuks
materiaal   katoen
afmetingen   50x50cm

kussenhoes beige

artikelnummer  03
prijs exclusief kussen  3 euro
prijs inclusief kussen  5 euro
aantal    50 stuks
materiaal  linnen
afmetingen   50x50cm



0908

kussens en dekens blauw | groen | rood

kussenhoes groen

artikelnummer  05
prijs exclusief kussen  3 euro
prijs inclusief kussen  5 euro
aantal    37 stuks
materiaal   katoen
afmetingen  50x50cm

kussenhoes blauw

artikelnummer  04
prijs exclusief kussen  2 euro
prijs inclusief kussen  4 euro
aantal    5 stuks
materiaal   katoen
afmetingen  50x50cm

kussenhoes rood

artikelnummer  06
prijs exclusief kussen  3 euro
prijs inclusief kussen  5 euro
aantal    18 stuks
materiaal   ramie
afmetingen  50x50cm



1110

kussens en dekens wit | donkerbeige | grijs

kussenhoes donkerbeige

artikelnummer  08
prijs exclusief kussen  2 euro
prijs inclusief kussen  4 euro
aantal    17 stuks
materiaal   katoen
afmetingen  50x50cm

kussenhoes wit

artikelnummer  07
prijs exclusief kussen  2 euro
prijs inclusief kussen  4 euro
aantal    6 stuks
materiaal   katoen
afmetingen  50x50cm

kussenhoes grijs

artikelnummer  09
prijs exclusief kussen  2 euro
prijs inclusief kussen  4 euro
aantal    15 stuks
materiaal   katoen
afmetingen  50x50cm



1312

kussens en dekens grijs

deken grijs

artikelnummer  010
prijs     3 euro
aantal    49 stuks
materiaal   polyester
afmetingen  170x130cm



1514

kussens en dekens schapenvel

schapenvel

artikelnummer  011
prijs     6 euro
aantal    6 stuks
afmetingen  90x55cm



1716

tafellinnen placemat riet | serviette beige streep

placemat riet

artikelnummer  013
prijs    2 euro
aantal    104 stuks
materiaal   riet
afmetingen   38x25cm

serviette beige streep

artikelnummer  012
prijs     1,5 euro
aantal    92 stuks
materiaal  linnen
afmetingen   40x37cm



1918

tafellinnen serviette beige | tafellaken beige

tafellaken beige

artikelnummer  014
prijs per m ²  5 euro
aantal    600x290cm 3 stuks
               500x290cm 4 stuks
             450x290cm 2 stuks
               400x290cm 7 stuks
   320x290cm 1 stuk   
materiaal   katoen

serviette beige 

artikelnummer  015
prijs     1,5 euro
aantal    203 stuks
materiaal   katoen
afmetingen   40x40cm



2120

kandelaars groen | blauw

kaarsenhouder groen

artikelnummer  016
prijs     2 euro
aantal    77 stuks
materiaal   keramiek 
afmetingen   9x4cm

kaarsenhouder blauw

artikelnummer  017
prijs     2,5 euro
aantal    9 stuks
materiaal   keramiek
afmetingen   9x8cm 

kaarsenhouder mint

artikelnummer  018
prijs     3 euro
aantal    18 stuks
materiaal   keramiek 
afmetingen   16x7cm



2322

kandelaars hout | beige

theelichthouder beige

artikelnummer  020
prijs     2 euro
aantal    52 stuks
materiaal   keramiek
afmetingen  10x7,2x10cm 

kaarsenschotel hout

artikelnummer  019
prijs     1 euro
aantal    60 stuks
materiaal   hout
afmetingen   20cm



2524

vazen beige

vazen beige

artikelnummer  021
prijs    S: 13,9x21cm, 5 euro
            M: 14x28cm, 6 euro
             L: 13,9x33cm, 7 euro
aantal    S: 15 stuks
               M: 2 stuks
              L: 5 stuks
materiaal   keramiek



2726

vazen groen | blauw | paars

vaasje paars

artikelnummer  024
prijs   1 euro
aantal   7 stuks
materiaal   glas
afmetingen   10x7cm

vaasje groen

artikelnummer  022
prijs   1 euro
aantal   10 stuks
materiaal   glas
afmetingen   12x5cm

vaasje blauw

artikelnummer  023
prijs   1 euro
aantal   11 stuks
materiaal   glas
afmetingen   10x8cm



2928

meubels bank | kruk

bank

artikelnummer  025
prijs exclusief kussen 40 euro
prijs inclusief kussen  50 euro
aantal   6 stuks
materiaal   hout
afmetingen   180x70x30cm

kruk

artikelnummer  026
prijs   4 euro
aantal   12 stuks
materiaal   hout
afmetingen   46 x 35cm



3130

varia menu houder hout

menu houder hout

artikelnummer  027
prijs   1 euro
aantal   38 stuks
materiaal   hout
afmetingen   23,5x15,5cm



3332

varia naamkaart houder

naamkaart houder

artikelnummer  028
prijs   0,5 euro
aantal   20 stuks
materiaal   hout en metaal
afmetingen   10x3cm



3534

varia taarten plateau

taarten plateau

artikelnummer  029
prijs   d 32,5cm 5 euro
   d 25cm 4 euro
aantal   d 32,5 cm 2 stuks
   d 25cm 2 stuks
materiaal   glas



36

voorwaardenoverzicht
37

No. Artikel Aantal Prijs

1 Kussenhoes blauw wit 18 4 euro

2 Kussenhoes creme 50 3 euro excl. kussen, 5 euro incl.kussen

3 Kussenhoes beige 50 3 euro excl. kussen, 5 euro incl.kussen

4 Kussenhoes blauw 5 2 euro excl. kussen, 4 euro incl. kussen

5 Kussenhoes groen 37 3 euro excl. kussen, 5 euro incl.kussen

6 Kussenhoes rood 18 3 euro excl. kussen, 5 euro incl.kussen

7 Kussenhoes wit 6 2 euro excl. kussen, 4 euro incl. kussen

8 Kussenhoes donkerbeige 17 2 euro excl. kussen, 4 euro incl. kussen

9 Kussenhoes grijs 15 2 euro excl. kussen, 4 euro incl. kussen

10 Deken grijs 49 3 euro

11 Schapenvel 6 6 euro

12 Serviette beige streep 92 1,5 euro

13 Placemat riet 104 2 euro

14 Tafellaken beige (verschillende afmetingen) 17 5 euro per m ²

15 Serviette beige 203 1,5 euro

16 Kaarsenhouder groen 77 2 euro

17 Kaarsenhouder blauw 9 2,5 euro

18 Kaarsenhouder mint 18 3 euro

19 Kaarsenschotel hout 60 1 euro

20 Theelichthouder beige 52 2 euro

21 Vazen beige  S 15 5 euro

21 Vazen beige M 2 6 euro

21 Vazen beige L 5 7 euro

22 vaasje groen 10 1 euro

23 vaasje blauw 11 1 euro

24 vaasje paars 7 1 euro

25 Bank 6 40 euro excl. kussen, 50 euro incl. kussen 

26 Kruk 12 4 euro

27 Menu houders 38 1 euro

28 Naamkaart houder 20 0,5 euro

29 Taartenplateau 4 d32,5 5 euro, d25 4 euro

1

1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuring bij, en op iedere 
overeenkomst gesloten met FACTORIE.

2. Onze facturen dienen contant of per overschrijving betaald te worden bij afhaling van de 
materialen door de huurder. Bij levering gebeurd de betaling via overschrijving
minimum 2 dagen voor de levering. Dan moet er een betalingsbewijs doorgestuurd 
worden naar info@factorie.be.

3. Bij elke verhuring moet voor in ontvangst name van de goederen, een waarborg + het bedrag 
van de bestelde materialen (+ eventuele transportkosten), worden betaald. De manier van betaling 
vindt u terug bij artikel 2.

4. Alle huurprijzen, opgegeven in deze huurlijst, zijn exclusief btw.

De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt 
afgehaald en teruggebracht in ons magazijn aan Haringrodestraat 64 2018 Antwerpen.

Indien het gehuurde materiaal daarentegen door onze diensten moet gebracht en/of afgehaald 
worden, zal hiervoor een afzonderlijke prijs worden aangerekend.

De huurprijzen worden per stuk opgegeven en gelden voor een periode van maximum drie 
weekdagen of voor een weekend van vrijdag tot maandag. Voor langere huurperiodes moet een 
afzonderlijk prijsbestek worden aangevraagd.

5. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse 
huurperiode, ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd.

6. Het materiaal wordt geleverd in goede en hygiënische staat en volledig conform aan de 
bestelbon. Onze klanten worden daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken 
en ons uiterlijk binnen de twee uur na de inontvangstneming ervan te verwittigen, indien er enig 
tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging kan enkel gebeuren via info@factorie.be.

7. Al het materiaal dient in zelfde hygienische staat en verpakking terug gebracht te 
worden. Enkel de artikelen die onder kussens, dekens en tafellinnen vallen worden door 
FACTORIE achteraf gereinigd. 

8.Indien aan één of meerdere in dit artikel weergegeven voorwaarden niet is voldaan, zal door 
FACTORIE voor het bijkomende werk een supplement aangerekend worden.

Enkel de vrederechter van het 7de kanton van Antwerpen of de rechtbanken te Antwerpen zijn 
bevoegd om te oordelen over een eventueel geschil tussen de klant en FACTORIE.
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