
BVBA LIKOVIN – Aalbroekstraat  29 – 9890 Semmerzake 

Gelieve volgende gegevens door te geven bij reservatie : 

Mailen naar : orders@likovin.be         

 

6 december 2018 

Naam: Mail adres: Aantal personen: 

Adres: Datum feest: Glazen nodig:  

Tel ./ Gsm nr.: Locatie feest:  Frisdranken kleine of grote flessen: 

*  Levering:   Adres:           Datum & uur :  

*  Afhaling:    Datum:           Tijdstip : 

Type feest : fuif – babyborrel – feest met maaltijd – feest met hapje & drankje * 

 (schrap wat niet past of voeg andere gelegenheid toe) *  Schrap wat niet past  

Afhalingen kunnen NIET gebeuren met een open aanhangwagen of open voertuig. 

 Afhalingen zijn mogelijk vanaf donderdag namiddag na 15u00 – 17u00, vrijdag van 9-12h en 13-17h 

Op zaterdagvoormiddag van 9-12h. 

Retours zijn voorzien op dinsdag & woensdag van 8-12h en 13-17h. 

 

Privé feesten / kleine bestellingen worden niet meer geleverd enkel afgehaald tegen contante betaling. 

Alle overschot kan terug gegeven worden, ook van de bakken die begonnen zijn. 

Verrekening bij teruggave. 

Omschrijving Prijs aantallen 
PVC staan tafel 80cm 5.00 €  
Buffettafel 1.10m x 60cm  (4 tot 6 personen) 2.50 €  
Lange talfes 2.20 m x 65cm  (10 personen) 1.50 €  
PVC plooistoel  0.60 €  
PVC tuinstoel 1.00 €  
Frigo bak  20.00 €   
Frigo rechtstaand model (glasdeur frigo) (enkel geleverd) 25,00 €   

Frigo's enkel geschikt voor het koelen van dranken - niet voor voedingswaren 
TAP  (1 of 2 kranen) 15.00 €  
Taptoog nieuw 25.00 €  
Perfect draft 5.00 €  
Parasol KLEIN model 5.00 €  
Parasol GROOT model 20.00 €  
Spoeltafel oud model (bruin) 5.00 €  
Spoeltafel (nieuw model) (Lengte 2m - Diepte 60 cm - Hoogte 1 m) 15.00 €  
Toog (Lengte 2m - Diepte 60 cm - Hoogte 1 m)bruin 5.00 €  
Toog (nieuw wit )(Lengte 1.5m - Diepte 60 cm - Hoogte 1 m) 15.00 €  
Glazen (bij afname dranken) GRATIS Ja / nee * 
Glazen in huur 0.15 €  

glazen dienen afgewassen teruggegeven worden 
( * )   Schrap wat niet past 

Prijzen inclusief BTW – exclusief transport (transport = kost leveren + kost ophalen) 

Voor de bestelling van de dranken, gelieve te noteren of u kleine of grote flessen wenst voor de frisdranken. 

Graag ook vermelden of u glazen nodig heeft. 

Mocht u van plan zijn met ons samen te werken gelieve tijdig uw bestelling door te geven of te bevestigen. 

Na bevestiging kunnen wijzigingen enkel nog  telefonisch  doorgegeven worden op het nummer 09/384.10.48. 

Dit om misverstanden te vermijden. 

Indien u een factuur wenst gelieve uw gegevens door te geven.  

      Gelezen en goedgekeurd + handtekening. 


