
Kampeerwereld Hendriks - Al 50 jaar een begrip

Richtprijzen 2018
tentenreparaties & aanpassingen

Tentdoek INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

All season 240 cm. €20,00 per meter

Katoen 200 cm. breed Beige €20,00 per meter

Petluifel verlenging links+rechts €150,00

Ramen INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Raamfolie 135 cm. breed 150,00 15,00 per meter

Combinatieraam horrengaas - folie 180,00 per stuk

Raamflappen, met ritsen 180,00 per stuk

Horrengaas 200 cm. zwart/wit 20,00 per meter

Flessenfolie 140 cm. 15,00 per meter

PVC diverse kleuren: INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

PVC 5 cm breed €3,50 per meter

PVC 10 cm breed €5,00 per meter

PVC 30 cm breed €10,00 per meter

PVC 60 cm breed €12,50 per meter

PVC 80 cm breed €15,00 per meter

PVC 160 cm breed €20,00 per meter

PVC 250 cm breed, hoogglans                                       650 gr/m2 €35,00 per meter

PVC slikrand aanzetten, 30 cm breed €20,00 per meter

PVC slikrand aanzetten, 40 cm breed €20,00 per meter

Keder / pees: INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Hendriks koppelsysteem €100,00 excl. profielen

Koppelprofiel, 250 cm. €10,00 per stuk

Keder €15,00 per meter €3,50 per meter

Keder/Quick-lock €17,50 per meter €3,95 per meter

Keder aanzetten met regenflapje €20,00 per meter

Quick-lock pees + aanzetten 3 of 5x   30 cm €40,00 per meter

Quick-lock pees + aanzetten Voortent v.a.€20,00 per meter €2,50 per meter

Quick-lock pees + aanzetten Wintertent v.a. €20,00 per meter €2,50 per meter

Caravan rail alu 100 - 200 - 250 - 300 - 500cm €7,00 per meter



Kampeerwereld Hendriks - Al 50 jaar een begrip

Ritsen INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Rits (Beige/bruin/grijs) YKK. 10 mm €10,00 per meter

Runners Opti/YKK. 10 mm €2,25 per stuk

Rits inzetten incl. materiaal YKK. 10 mm €35,00 per meter

Raamflaprits €50,00 per meter

Stokken INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Boogstok reparatie €15,00 per stok, excl. materiaal per stokdeel, vanaf €12,50

Accessoires aanzetten INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Stormbandclips innaaien incl. stormbanden 2x €45 excl. Safelock

Koker aanzetten €20,00 per stuk

Koker met rits 100 cm €40,00 per stuk

Afspanners van voortent (rondom) €175-225

Gordijnband Dorema €17,5 per meter €3,50

Elastiek: INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

2 mm €0,50 per meter

4 mm €0,95 per meter

6 mm €1,50 per meter

8 mm €1,95 per meter

10 mm €2,50 per meter

Maatwerk INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Aanpassen aan afwijkend model caravan €350-500

Dak doorstikken €250-500

Koppelprofiel aanzetten voor uitbouw

incl. koppelprofiel + regenflap

€150,00 

Klittenband INCL. ARBEID: LOS MATERIAAL:

Klittenband 2 cm breed zwart/wit  €4,00 per meter

Klittenband 5 cm breed zwart/wit €10,00 per meter

Klittenband 10 cm breed zwart/wit €20,00 per meter

De prijzen op deze lijst zijn algemene richtprijzen en daarom onder voorbehoud.
De exacte prijs voor jouw verzoek wordt vanuit het atelier vooraf aan je doorgegeven.
Naaibenodigheden voor tenten kunnen wij los voor je bestellen.

Richtprijzen 2018
tentenreparaties & aanpassingen

Expertise Prijs

€75,00


