
Informatie Tapverhuur 
 

. 
 

 Borg voor Cooltap 10/30/snelkoeler € 150.00 Legitimatie verplicht. 
 Borg voor Buffet / Bar € 300.00         Legitimatie verplicht  
  
  
  Huur: Afhaal Kort. Te betalen 
 Snelkoeler   € 35.00 € 15.00  € 20.00  
  Cooltap 10/30 Tafelmodel (alleen afhaal)   € 20.00 € 0,00  € 20.00  
 Buffet/ Bar (2 kraans)  Groot (alleen bezorgen)   € 50.00 € 0.00  € 50.00 
 Praattafel    € 7.50 € 0.00       €  7.50   
   

 
  

VATEN BIER                          Heineken Brand Steenberge 
    50 Liter         +/ 225 glazen           € 167,50 € 185.- € 115,- 

      30 Liter         +/- 150 glazen          € 112,50  € 121.-     / 
      20 Liter          +/- 100 glazen            /                      /                 € 49,95 

10 Liter          +/-  50 glazen          €37.95 ---------------------------alleen merk Heineken. 
 

 
NB: Andere merken of inhoudsmaten fustbier zijn in onderling overleg bestelbaar mits dit twee weken 
van  
tevoren aan ons is doorgegeven. Wij nemen vooraf bestelde fusten niet vol retour. Vooraf bestelde 
fusten Heineken, Brand en Steenberge alleen na overleg.  
 
Bezorgen: Wij bezorgen snelkoelers alleen na overleg. Cooltaps tafelmodellen worden niet bezorgd. 
Buffet/barretjes worden uitsluitend bezorgd (in verband met afmetingen). Wij bezorgen In Nijmegen 
stad. Voor omliggende dorpen of aangrenzende gemeente delen zoals bijvoorbeeld Lent, Oosterhout, 
Berg en Dal, Wijchen vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden en 
de hoogte van de bezorgkosten.  
 
Ophalen 
Het afhalen van te tapunits en de dranken kan vanaf donderdag 10.00 uur. 
Of  vrijdags voor 17.30 uur en zaterdags tussen 10.00 uur en 13.00 uur. 
Terugbrengen maandags na 13.00 uur en voor 17.00 uur.  
Andere tijden in overleg. 
 
Retourneren 
Alle andere dranken die teveel besteld zijn o.a. fris of gedistilleerd mogen wel in redelijke mate (25% 
van de geleverde bestelling ) retour. Het zelf halen en terugbrengen van de tap, wat in elke auto past, 
belonen wij met de bovenstaande korting. 
 
Glaswerk 
Ook gratis te leen zijn wijn en bierglazen mits U deze schoon aan ons retour geeft. Alleen de 
breukglazen worden in rekening gebracht. Alle prijzen zijn incl. BTW en eventueel koolzuur. 
 
 



Breuk 
Kosten bij breuk van glazen: 
Bierfluitje  1.50 
Wijnglas    3.00 
 
Bij vuil geretourneerde glazen berekenen wij u € 5,- per krat glazen door als schoonmaakkosten. 
 
Let OP!! Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
 
 
Wij maken u erop attent dat in warme omgeving en met zomerse temperaturen de volgende richtlijnen 
te volgen zijn voor betere prestaties van uw tap.  
 

● Zorg dat de tap altijd vrij staat i.v.m. de afvoer van hete lucht en toevoer van koeler ventilatie 
lucht.  

● De tap heeft een bepaalde capaciteit, d.w.z. dat indien er in eerste instantie een run komt op de 
tap, dat de tap het bier niet meer koel krijgt, met rust en tussenpauze tappen.  

● Zet de vaten nooit in de zon, omdat het bier dan het koolzuur loslaat, en u heel veel schuim 
krijgt. 

● In extreme gevallen de vaten met natte handdoeken omwikkelen.  
● Meerdere vaten op koele plekken bewaren.  
● Voor gebruik de vaten nooit rollen, omdat u dan schuimvorming krijgt.  
● De tap en vaten in overleg op tijd halen i.v.m. transport.  
● Nooit en te nimmer aan de eenmaal ingestelde koolzuurmeter draaien.  

 
Bij het afhalen van de tap krijgt u te allen tijde uitleg over het functioneren van de tap en het eventuele 
wisselen van de vaten. Ook bijgeleverd dit verhaal op papier zodat u probleemloos uw weg kunt gaan.  
Buiten de openingsuren zijn wij niet bereikbaar, dus sluit de tap voor die tijd aan en probeer 
deze uit. Wij raden u aan de tap voor 15.00 uur te testen.  
 
Het ophalen en terugbrengen van de tap en dranken kan enkel en alleen bij de laad – en losdeur 
van onze winkel. Het kan zijn dat u dan even moet wachten, maar wij doen ons uiterste best om 
u zo snel mogelijk te helpen. Om op een bepaalde tijd te werken is onmogelijk.  
 
Het afhalen van te tapunits en de dranken kan vanaf donderdag 10.00 uur. Of vrijdags voor 
17.30 uur en zaterdags tussen 10.00 uur en 12.00 uur.  
Terugbrengen maandags voor 17.00 uur.  
Andere tijden in overleg.  
 
Let op, prijswijzigingen onder voorbehoud.  
 
ONS WIJNPROEVERSTEAM WENST U VEEL PLEZIER !!!!!!!!!!  


