BALLONGASFORMULES 2017
1. Formule groot verbruik (+ 400 ballonnen)
Verschillende types flessen Prijs per fles /
B50 liter = 9.3 m³

€ 153,
53,85

B30 liter = 5.6 m³

€ 103
103,05

1 m³ gas is goed voor ongeveer 75 “normale” ballonnen
Om de ballonnen op te blazen kan u een ballongaskraan huren aan € 8,- per week, ingeval van meerdere
weken raden wij U aan dit kraantje aan te schaffen. Kostprijs € 50,Levering volle en/of ophaling van lege ballongasflessen kost € 25 per rit. Bestellingen dienen
minimaal 1 week op voorhand in ons bezit te zijn. Reserveren kan via info@scholiers.be
U mag de flessen maximaal 7 dagen houden zonder extra kosten, houdt U ze toch langer dan wordt er een
huurgeld van € 0,25 per dag en per fles aangerekend. U kan de fles ook huren per jaar dit is voor een
bedrag van € 66,- per fles.

2. Formules voor klein verbruik
2.1. De party-set 10 liter
Dit is de ideale oplossing voor het opblazen van ballons voor al uw feesten en is goed voor het
opblazen van ongeveer 150 normale ballonnen.
In de prijs van 49,50- € is inbegrepen;
Huur van de cilinder, ballongaskraan, ballongas voor +-150 ballons
Bij afhaling dient u contant of via bancontact een waarborg te betalen van € 100.00,
100.00
Bij inlevering wordt het te betalen bedrag van de party-set van deze waarborg afgehouden
U mag de party-set ballongas 1 week houden, bij inlevering na deze week wordt € 2,00 per dag
aangerekend

2.2. De EasyEasy-set van GLOBA
GLOBALGAS
LOBALGAS
De globalgas cilinder is de ideale oplossing voor het opblazen van 50 normale ballonnen
In de prijs van € 40,- is inbegrepen;
Ballongaskraan, 50 ballonnen, ballongas
Bij afhaling dient u contant of via bancontact de Easy-set en een waarborg te betalen van € 40,40,-

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, op waarborg en huurgelden wordt geen BTW gerekend.
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