
Verhuurlijst voor Evenementenorganisaties 2023 
 

 
Reserveren van materialen en aanvraag stroom- en waterpunten A-evenement 8 weken voor evenement, B en 
C- evenementen 13 weken voor evenement.  
 

 
Prijzen gelden per 2 huurdagen, voor meerdere huurdagen geldt de volgende staffel: 
 
1-2 dagen X 1  3-5 dagen X 1,5  5-14 dagen X 2  Langer? Passende offerte! 
 
Stroom: 
Gebruik aansluiting op verschillende plekken in Gemeente Almelo € 7,50 per aansluiting 
Aansluitkosten        € 7,50 per aansluiting 
Verbruikskosten       € 0,40 per KWh* 
 
Stroom verdelers: 
63A RVS verdeelkast       € 7,50 
63A kunststof verdeelkast       € 5,- 
32A RVS verdeelkast       € 7,50 
16A RVS verdeelkast       € 7,50 
16A kunststof verdeelkast      € 5,- 
 
Stroomkabels: 
63A/400v 50 meter       € 20,- 
63A/400v 25 meter       € 10,- 
16A/400v 25 meter       € 5,- 
16A/230v 25 meter       € 2,50 
 
Kabelbrug: 
Kabelbrug stroomkabels      € 1,25 per stuk 
Kabelbrug Alu waterleiding      € 5,- 
 
Verlichting: 
Bouwlamp (1.000W incl. beugel)     € 2,50 
 
Draadloze communicatie: 
Portofoon, incl. oortje en lader      € 5,00 
       
Afzettingen: 
Dranghek        € 0,25 
Vervoer binnen centrum, per rit, 60 stuks (brengen & halen)  € 40,- 
Vervoer buiten centrum, per rit, 60 stuks (brengen & halen)  € 75,- 
 
Watervoorziening: 
Aansluitkosten Rembrandtveld, Koornmarkt                        € 15,- per aansluiting 
Verbruikskosten       € 1,50 per m3 
IBC tank (1.000 liter, bezorgen gelijk aan dranghekken)   € 3,50 
 
Watertransportmiddelen: 
Standpijp (Koornmarkt)       € 7,50 
Brandslang        € 3,- 
Brandslang verdeelstuk       € 4,50 
Waterslang (50 meter)       € 7,50 
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Sloten, staalkabels: 
Staalkabel (incl. slot)       € 2,50 
 
Hesjes: 
Verkeersregelaarshesjes      € 1,- 
Organisatiehesjes       € 0,75 
Securityhesjes        € 1,- 
 
Automatiseringsmiddelen: 
Printer         € 10,- 
 
* Onder voorbehoud van prijswijzigingen ten gevolgen van fluctuaties in de energieprijs.   
 
** Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW. 

 
** Gehuurde materialen kunnen bezorgd en/of afgehaald worden. 

 
** Verzoek om voorzichtig met de gehuurde zaken om te gaan. Breuk, schade of vermissing tijdens huurperiode worden tegen nieuwprijs in rekening 
gebracht. 

 
 

 
Voor meer informatie over de verhuur van bovenstaande en eventueel andere materialen zoals tenten, andere 
stroombenodigdheden, kantoor-units, toilet-units, geluidsinstallaties en licht neem contact met ons op via 
telefoonnummer 0546-698 064 of per e-mail via info@almelopromotie.nl. 
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