Prijslijst 2018
Kindershows
Clown Zassie’s Kindershow
Clown Zassie’s Kindershow

1x 60 minuten
2x 45 minuten

€ 375
€ 475

Sjaak de Piraat’s Piraten Avontuur
Sjaak de Piraat’s Piraten Avontuur

1x 60 minuten
2x 45 minuten

€ 400
€ 500

Jerry’S Kindershow

1x 60 minuten

€ 400

de Pi-Pa-Pepernoten Parade

1x 60 minuten

€ 400

Scholenarrangement*
2x 60 minuten binnen 3 uur
Meerdere shows op 1 dag, shows op maat, etc.

€ 445
€ op aanvraag

* Uitsluitend geldig voor basisscholen tijds schooltijden op basis van gelijke show en locatie

Ballonartiest
Jerry de Ballonheer, Clown Zassie, Sjaak de Piraat, Cowboy, Piccolo, Nar, “Dickens”, Halloween
1x 60 minuten
2x 45 minuten (binnen 2 uren)
3x 45 minuten (binnen 3 uren)
4x 45 minuten (binnen 4 uren)
Aanvullende sets van 45 min.

€ 150
€ 210
€ 270
€ 330
€ 60

Ballonartiest Kerstman, Zwarte Piet
1x 60 minuten
2x 45 minuten (binnen 2 uren)
3x 45 minuten (binnen 3 uren)
4x 45 minuten (binnen 4 uren)
Aanvullende sets van 45 min.

€ 225
€ 275
€ 325
€ 375
€ 75

Steltloper
Gentlemen, Zwarte Piet, Piccolo, Clown Zassie, Sjaak de Piraat, Nar, “Dickens”, Halloween
4x 45 minuten binnen 4 aaneengesloten uren

€ 300

Kostuum op maat
4x 45 minuten binnen 4 aaneengesloten uren

€ op aanvraag

Workshops
Ballonvouwen
Zumba en/of Zumba for kids

tijdsduur in overleg
tijdsduur in overleg

€ op aanvraag
€ op aanvraag

Suikerspinmachine of Popcornmachine, met bediening
2 uren, onbeperkt uitdelen
3 uren, onbeperkt uitdelen
4 uren, onbeperkt uitdelen
Aanvullende uren, per uur

€ 170
€ 240
€ 300
€ 70

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, excl. levering/reiskosten. Reiskosten worden berekend à € 0.28 per km heen en terug.
Bij verhuur artikelen wordt een borg gevraagd (afhankelijk van artikel). Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Tijdens feestdagen en drukke periodes kunnen toeslagen gelden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Meet & Greet, Uitdelen, Op de foto
Kerstman, zuurstokken uitdelen
Sjaak & Pablo (samen uitdelen)
Paashazen

4x 45 minuten binnen 4 uur
5 sets binnen 4 uren
5 sets binnen 4 uren

€ 350
€ 445
€ 445

Schildermuur
4 uren, incl. begeleiding, zelf ontwerp aanleveren
4 uren, incl. begeleiding, incl. maatwerk ontwerp

€ 375
€ 475

Schminkstand en/of Glittertatoeage
1 schminkster/glittertatoeerder
2 schminksters/glittertatoeerder
Maatwerk glittertatoeages mogelijk

4 uren
4 uren

€ 290
€ 490

Zandtekeningen maken, incl. begeleiding en afzetting
tot 100 stuks
tot 200 stuks

4 uren
4 uren

€ 350
€ 550

Foamclay Spaarpotten maken (incl. begeleiding, tafel en bankjes)
tot 100 stuks
tot 200 stuks

4 uren
4 uren

€ 550
€ 900

tijdsduur in overleg

€ op aanvraag

Knutseltafel
div. mogelijkheden

Ballonoplating met groot opblaaskado (incl. begeleiding)
incl. 200 heliumballonnen, zonder lint
Meer/minder ballonnen, linten, kaartjes, etc.

2.5 uren
2.5 uren

€ 350
€ op aanvraag

Kinderfeestjes
Enkel mogelijk binnen reisafstand van 90 kilometer vanaf Dordrecht
Maximum 20 kinderen, weinig tot geen volwassenen, thuis gevierd
Mogelijkheden: Clown Zassie, Sjaak de Piraat of Jerry de Ballonheer
Kort:
Lang:

1 uur (45 min. Show, 15 min. eenvoudig ballonvouwen
2 uur ( 1 uur show, 15 min. pauze, 45 min. uitgebreid ballonvouwen)

Meerprijs kinderfeestjes:
Zalentoeslag (komt prof. geluidset mee)
Schminken of glittertatoeages op kinderfeest, per uur
Zandtekeningen op kinderfeest, 1 kleurplaat per kind

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, excl. levering/reiskosten. Reiskosten worden berekend à € 0.28 per km heen en terug.
Bij verhuur artikelen wordt een borg gevraagd (afhankelijk van artikel). Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Tijdens feestdagen en drukke periodes kunnen toeslagen gelden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

€ 160
€ 200

€ 50
€ 50
€ 60

Materiaal verhuur
Materiaal is op afhaalbasis, excl. opbouw en bediening. Levering mogelijk vanaf € 50 excl. vervoerskosten en opbouw)

Pakjesdak, incl. pakjes, rookmachine
Pakjesdak, incl. pakjes, rookmachine
Sjoelbak
Bibberspiraal
Mega 4 op 1 rij
Ringgooien “meerpaal”
Ringgooien, bak
Circusbordjes (15 stuks)
Tollebak
Balansspel
XL Mikado (1 meter)

1 dag
1 weekend
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag

Afzetpaaltjes met rood velours koord, p/st
1 dag huur
Geluidset (muziek en spraak)
1 dag huur
Rookmachine (Antari N19, incl. 1 liter vloeistof) 1 dag
Lichteffectenset
1 dag
Electrische ballonnenpomp met timer
1 dag
Electrische ballonnenpomp met timer
1 weekend
Electrische ballonnenpomp met timer
1 week
XXL Schaar met standaard
1 dag huur
XXL Schaar met standaard
1 weekend huur
XXL Schaar met standaard
1 week huur
XXL Lint (20 cm breed), per strekkende meter
Standaard lint (5 cm breed), per strekkend meter
Magic FX confettishooter (excl. vulling)
1 dag
Vulling: 80 cm confetti (papier)
n.v.t.
Vulling: 80 cm streamers (papier)
n.v.t.
Controlekast en paal voor Magic FX shots
1 dag
Groot opblaasbaar cadeau (2.5 meter hoog)
1 dag

€ 175
€ 250
€ 7.50
€ 10
€ 25
€ 20
€ 10
€ 7,50
€ 7.50
€ 12.50
€ 5 per dag

€6
€ 60
€ 30
€ 25
€ 15
€ 25
€ 75
€ 35
€ 50
€ 100
€5
€ 2.50
€ 25
€ 10
€ 12,50
€ 30
€ 50

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, excl. levering/reiskosten. Reiskosten worden berekend à € 0.28 per km heen en terug.
Bij verhuur artikelen wordt een borg gevraagd (afhankelijk van artikel). Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Tijdens feestdagen en drukke periodes kunnen toeslagen gelden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Ballondecoratie
Losse decoratie uitsluitend regio Dordrecht (zie www.078ballon.nl/werkgebied) , buiten deze regio vanaf € 200 excl. leverkosten en BTW of
i.c.m. entertainment. Levering mogelijk vanaf minimum bedrag van € 50 excl. bezorgkosten en BTW)

Ballonpilaren
Ballonpilaar “Standaard
Ballonpilaar “Luxe”
Ballonpilaar “Grieks”
Ballonpilaar “Feest”
Ballonpilaar “Ooievaar”

1 week huur
1 week huur
1 week huur
1 week huur
1 week huur

Ballonbogen
Ballonnenboog, 6 meter (enkele deur)
1 week huur
Ballonnenboog, 7 meter (dubbele deur)
1 week huur
Ballonnenboog vierkant
1 week huur
Ballonnenboog hart
1 week huur
Extra aankleding ballonnenboog (figuren, cijfers, letters, tule, openingslint, etc)
Ballonharten
Ballonhart 1.20 meter, qlink ballonnen plat
Ballonhart 1.20 meter, qlink ballonnen 3
Ballonhart 2 meter, qlink ballonnen plat
Ballonhart 2 meter, qlink ballonnen 3D
Ballonhart op frame (enkel)
Ballonhart op frame (dubbel, gelinkt)

onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
1 week huur
1 week huur

Overige lucht gevulde decoratie
Ballonslinger, per meter
onbeperkt
Ballonnentros, lucht gevuld
onbeperkt
Balloncijfer/letter (GROOT, buiten)
1 week huur
Balloncijfer/letter (klein, binnen)
onbeperkt
Ballonnenmuur, Q link, per m2
1 week huur
Speciale decoraties (sinterklaas, logo’s, thema’s)
Ballontraktaties, vanaf 10 stuks, per stuk
onbeperkt
Heliumballonnen
Losse heliumballonnen, 11 inch latex,
Losse heliumballonnen, 11 inch latex,
Losse heliumballonnen, 11 inch latex,
Losse heliumballonnen, 11 inch latex,

v.a
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€ 25
€ 35
€ 40
€ 30
€ 35

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€ 60
€ 70
€ 120
€ 120
€ op aanvraag

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€ 35
€ 60
€ 50
€ 90
€ 65
€ 90

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€ 11
€5
€ 60
€ 30
€ 20
€ op aanvraag
€ 3.50

v.a.

0-100 stuks p/st.
101-200 stuks p/st
201-300 stuks p/st
301+

€ 1,25
€ 1,15
€1
€ 0.90

Heliumtrossen, 3x 11 inch latex (incl. gewicht, krullint en HiFloat)
Heliumtrossen, 6x 11 inch latex (incl. gewicht, krullint en HiFloat)
Heliumtrossen, 9x 11 inch latex (incl. gewicht, krullint en HiFloat)
Cloudbuster standaard
Cloudbuster ballon in ballon
Cloudbuster gevuld met 80x 5”ballonnen
Luchtballon met mand of enveloppendoos, 40 cm ballon
Luchtballon met mand of enveloppendoos, 83 cm ballon
Folieballonnen, div. figuren leverbaar

€7
€ 11
€ 15
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€ 25
€ 32.50
€ 60
€ 30
€ 50
€ 7.50

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, excl. levering/reiskosten. Reiskosten worden berekend à € 0.28 per km heen en terug.
Bij verhuur artikelen wordt een borg gevraagd (afhankelijk van artikel). Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Tijdens feestdagen en drukke periodes kunnen toeslagen gelden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Meerkosten ballondecoratie
Metallic kleuren pilaar
Metallic kleuren boog
Metallic kleuren hart

v.a.
v.a.
v.a.

Extra lange pilaar, per 0.5 meter
Extra lange boog, per meter

€5
€ 10
€ 7.50
€5
€ 10

Hifloat behandeling voor latex ballonnen, per ballon
ECOlint (biologisch, lost op in water), aanbevolen voor oplatingen, per ballon
LED lamp in topballon pilaar, Cloudbuster, luchtballon (grote variant) HUUR
Opdruk topballon (vinyl sticker), 1 kleur

v.a.

v.a.

€ 0.25
€ 0.25
€ 12.50
€ 10

Levering werkgebied (v.a. € 50 excl. BTW en leverkosten, decoraties zonder frame
Levering en ophalen werkgebied (v.a. € 50 excl. BTW en leverkosten, decoraties met frame

v.a.
v.a.

€ 10
€ 20

v.a.
v.a.
v.a.

€ 35
€ 12.95
€6
€ 60
€ 35
€ 50
€ 100
€5
€ 2.50

Overige decoratie
Rode loper luxe, 5x1meter (LxB)
onbeperkt
Rode loper budget, 4,5 x 0,60 meter (LxB)
onbeperkt
Afzetpaaltjes met rood velours koord, p/st
1 dag huur
Geluidset (muziek en spraak)
1 dag huur
XXL Schaar met standaard
1 dag huur
XXL Schaar met standaard
1 weekend huur
XXL Schaar met standaard
1 week huur
XXL Lint (20 cm breed), per strekkende meter
Standaard lint (5 cm breed), per strekkend meter
Magic FX confettishooter (excl. vulling)
Vulling: 80 cm confetti (papier)
Vulling: 80 cm streamers (papier)
Controlekast en paal voor Magic FX shots

1 dag
n.v.t.
n.v.t.
1 dag

€ 25
€ 10
€ 12,50
€ 30

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, excl. levering/reiskosten. Reiskosten worden berekend à € 0.28 per km heen en terug.
Bij verhuur artikelen wordt een borg gevraagd (afhankelijk van artikel). Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Tijdens feestdagen en drukke periodes kunnen toeslagen gelden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

