
Informatie Tapverhuur 

 . 

Prijzen Inclusief 21% BTW en exclusief Emballage. Er zijn diverse mogelijkheden voor merken als 
Hertog Jan, Grolsch en Jupiler. Deze merken fustbier zijn in overleg bestelbaar. Voor alle merken 
behalve Steenberge geldt dat bestellingen minimaal twee weken van tevoren aan ons worden 
doorgegeven. Voor steenberge 1 week van tevoren. 

Retourneren Frisdranken: 
Frisdranken (behalve Cola 1,25, Spa rood 1,5, en Corvo Jus 1,0) kunnen niet retour worden gegeven. 
Deze dienen vooraf besteld te worden en worden geleverd in de minimale afnamehoeveelheid (in veel 
gevallen 6 flessen). 

Retourneren Fusten: 
Fustbier, met uitzondering van Steenberge 20 liter, wordt niet retour genomen. Bestelde hoeveelheden 
worden derhalve in rekening gebracht. 

Retourneren Overige Dranken: 
Alle andere dranken die teveel besteld zijn o.a. wijn en gedistilleerd mogen wel in redelijke mate 
(25% van de bestelling ) retour. Dit betekent dat 25% van de volle geleverde bestelling van het 
betreffende artikel retour gegeven kan worden. 

Glaswerk 
Bier- en Wijnglazen zijn gratis te leen, mits schoon en heel aan ons retour. Breukglazen worden 
achteraf in rekening gebracht. Indien glazen vuil retour komen berekenen wij € 5,00 service / 
schoonmaakkosten per krat. 

Breuk 
Kosten bij breuk van glazen: 

Borg voor Snelkoeler          € 150.00 Legitimatie verplicht.

Borg voor Buffet / Bar           € 300.00       Legitimatie verplicht   

Borg dient per pin/bankoverschrijving  te worden voldaan

  Huur: 

Snelkoeler    €  40.00    

Buffet/ Bar    € 65.00 

Praattafel    € 7.50  

     

VATEN BIER                          Heineken Brand Steenberge 
50 Liter         225 glazen           € 169,00 190,00 € 110,00

30 Liter         150 glazen           € 115,00 130.00 € /////////

20 Liter         100 glazen           € 85,00                                  € 49.00

10 Liter           50 glazen           € 49.99 ---------------------------alleen merk Heineken.



• Bierfluitje  € 2,00 
• Wijnglas    € 3.00 

Het is niet toegestaan eigen glaswerk te vervangen voor het door ons geleverde glaswerk. 

Bezorgskosten: 
Voor het bezorgen van tapjes / barretjes / drank in “Centrum” Nijmegen berekenen wij naast de 
hiervoor vermelde taphuur geen bezorgkosten. (Let op: dit is alleen geldig vòòr alle bruggen ! 

Bezorgkosten € 15,00: 
Wij berekenen € 15,- bezorgkosten voor het bezorgen van taps en dranken in: 

• Dukenburg/Lindenholt 
• Groesbeek/ Berg en Dal/ Overasselt  
• Wijchen/ Beuningen/  
• Malden/Molenhoek/ Mook 
• Lent / Oosterhout 
• Beek / Ubbergen / Ooij / Leuth / Kekerdom / Persingen/ Millingen a/d Rijn 

Overige gebieden (verder weg) : Bezorgkosten op aanvraag / in overleg 

Bij het bezorgen/afhalen van de tap krijgt u te allen tijde duidelijk uitleg over het functioneren van de 
tap en het eventueel wisselen van de vaten. Daarnaast kunt u informatie vinden over het tappen van 
bier op onze website.  

Buiten de openingsuren zijn wij niet bereikbaar, dus sluit u de tap ruim voor die tijd aan en 
probeer deze uit. Veel Plezier !!  

April 2021, Let OP!! Prijswijzigingen onder voorbehoud. 
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