
verhuur kookmateriaal 
Chiro Dadizele 

materiaal aantal aanvraag mee huurprijs kost terug Nieuwprijs 
houten bakken 
20 borden 12   €2/bak   €1.95 
48 tassen 6   €5/bak   €1.70 
54 drinkglazen 4   €5/bak   €1.00 
52 glazen schaaltjes 4   €5/bak   €3.45 
120 ijzeren kommetjes 2   €5/bak   €2.55 
6 grote glazen kommen 6   €2/bak   €3.10 
12 pollepels 2   €2/bak   €9.00 
grijze bakken 
75 messen 4   €1.50/doos   €3.90 
50 vorken 6   €1/doos   €1.75 
50 soeplepels 6   €1/doos   €1.75 
100 koffielepels 3   €2/doos   €0.85 
10 metalen kommen 4   €4/bak   €9.25 
5 metalen soepkommen (met voet) 2   €2/bak   €31.35 
9 metalen soepkommen (met oortjes) 2   €4/bak   €31.35 
9 metalen schalen (rechthoekig) 4   €4/bak   €24.95 
5 metalen waterkannen 6   €5/bak   €26.50 

tussentotaal bakken  
 

  



materiaal aantal aanvraag mee huurprijs kost terug Nieuwprijs 
Vuren 
laag, rond, enkel gasvuur 4   €5/stuk    
hoog, enkel gasvuur (nieuw, in doos) 4   €5/stuk   €220 
hoog, dubbel gasvuur 2   €5/stuk    
potten en pannen 
houten kist met inox kookpotten: 
1 (zonder deksel), 2, 3, 4 (met deksels) 

2   €10/kist   €47 (€11) 

inox pot 5 (30l) met deksel 2   €5/pot   €82 (€18) 
inox pot 6 (44l) met deksel 2   €5/pot   €135 (€25) 
inox pot 7 (44l) met deksel 2   €5/pot   €135 (€25) 
inox pot 8 (44l) met deksel 2   €5/pot   €135 (€25) 
stomer (past op pot 5) 2   €2/st.   €40 
zwarte pannen 6   €5/st.   €83 
inox pan 2   €5/st.   €79 
zwarte braadslede 2   €5/st.   €140 
deksel zwarte braadslede 2   €2.50/st.   €82 
inox braadslede 4   €5/st.   €100 
deksel inox braadslede 2   €2,50/st.   €25 
aluminium platen 4   n.v.t.   n.v.t. 
Voor braadsledes ALTIJD een aluminium plaat op het gasvuur leggen! 

tussentotaal vuren, potten en pannen  
 

  



materiaal aantal aanvraag mee huurprijs kost terug Nieuwprijs 
groot keukenmateriaal 
grote schuimspaan (netje) 2   €1/st.   €24 
grote schuimspaan (gaatjes) 2   €1/st.   €24 
metalen puntzeef 2   €1/st.   €17 
grote pureerstaaf 2   €1/st.   €52 
grote pollepel 2   €1/st.   €22 
grote houten lepels 8   €1/st.   €13 
grote spatel 2   €1/st.   €32 
gewone klopper 2   €1/st.   €11 
grote klopper 2   €1/st.   €12 
groot vergiet 6   €1/st.   €60 
frietopschudder 2   €1/st.   €24 
ronde metalen mengkommen 4   €1/st.   €6 
andere 
grote vleestangen 4   €0.50/st.   €17 
serveertang 2   €0.50/st.   €9 
bruine schalen 12   €0.25/st.   uit verkoop 
bruine houten dienbladen 26   €0.25/st.   €16 
metalen ovalen opdienschalen (2 formaten) 30   €0.25/st.   €12 
megakookpot voor afwaswater met deksel  
(niet meer geschikt voor voeding!) 

1   €5/st.    

grijze plastieken bestekbak met 4 vakken 2   €1/st.   €5 
losse metalen bestekbakken 8   €1/st.   €11 
inox voedingsemmers 4   €1/st.   €63 
dunne plastieken snijplanken 4   €1/st.   €20 
dikke witte snijplanken 4   €1/st.   €20 
grote snijplanken in formica 8   €1/st.   €20 
nog grotere snijplank in formica 2   €1/st.   €20 

tussentotaal groot en ander materiaal  



 

tussentotaal bakken  

tussentotaal vuren, potten en pannen  

tussentotaal groot en ander materiaal  

TOTAAL  

 

• huur betalen bij afhaling + €50 waarborg 
• bij het terugbrengen wordt de lijst samen overlopen en wordt alles nageteld 
• voor wat ontbreekt of beschadigd is, wordt de nieuwprijs betaald 


