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Je plant een feest? Wij geven je tips en trics
om er een geslaagd feest van te maken!
Onze manier van werken
Bij de aanvraag van een feest proberen wij samen met jou de
ideale feestformule te bereiken. Samen bekijken we de
mogelijkheden op gebied van levering of afhaling en benodigd
materiaal.
Kostenplaatje
Na de definitieve bestelling van het feest zal een voorschot van
50% van de gehele bestelling gevraagd worden. Na het feest
wordt het verbruik berekend, wij nemen overschotten terug.
Bakken waar enkele flesjes uit zijn vragen wij verder te
verbruiken tot ze volledig leeg zijn. Volledig volle bakken
worden tot maximum 5 bakken per artikel terug genomen. Het
leeggoed mag uiteraard zonder limiet terug komen. Het
eindsaldo vragen wij binnen de week te vereffenen of wordt
op jouw rekening terug gestort.
Ons assortiment
Een verassend aperitief, alcoholisch of non-alcoholish?
Een aangepaste wijn voor bij het eten?
De meest uiteenlopende keuze aan bieren, frisdranken en
fruitsappen?
Thee, koffie of iets straffer digestief?
Wij helpen je verder!
Wijnegemse Drankenhal - Merksemsebaan 179 - 2110 Wijnegem

Wat mag je niet vergeten?
- Bestel tijdig je materiaal, wat kunnen wij je aanbieden?
Koeler € 40
Toog € 15
Spoelbak € 15
Tapinstallatie € 30
Tapinstallatie + Spoelbak element € 45
Glazen/ tassen € 0,10 per glas
Percolator (Warm water) € 15
Biertafel + 2 Banken € 10
- Materiaal en drank worden op 1 plaats geleverd
- Koeling en tapinstallaties kunnen best 1 dag op voorhand
aangesloten en aangezet worden. Dit wordt niet door ons gedaan.
- Bied dranken in hun originele bak terug aan bij ophalen of
terugbrengen. Bij het niet correct aanbieden zijn wij genoodzaakt
€50 per begonnen uur aan te rekenen.
- Geef tot 2 weken voor het feest je volledige bestelling door.
- Betaal je voorschot ten laatste 1 week voor levering/afhaling.

- Te genieten!
Neem contact met ons op
- 03 353 00 94
- info@wijnegemsedrankenhal.be
IBAN BE81 9731 6130 0324
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