Algemeen geldt:
• Enkel nieuwe of gewassen kledij wordt geretoucheerd
• De kledij moet in oorspronkelijke staat worden binnengebracht, i.d.
niet zelf ritsen losmaken, etc..
• Prijzen incl BTW en materiaal
• Supplementen kunnen aangerekend worden wegens complexiteit van
de herstelling. Dit wordt meegedeeld aan de klant.
• Wij aanvaarden Bancontact & cashbetaling.

Broek
Zoom inkorten machine
Zoom inkorten manueel - blinde zoom
Zoom inkorten originele zoom
Zoom inkorten met stootband
Zoom inkorten met split
Zoom inkorten met omslag
Zoom inkorten met rits in zijnaad
Zoom inkorten met tweelingnaald - stretch
Versmallen/verbreden via zijnaden
Versmallen/verbreden via zijnaden met rits
Versmallen/verbreden via middenrug
Versmallen via nepen
Versmallen via nepen en middenrug
Verbreden van lendenband in middenrug
Elastiek in broek
Nieuwe rits
Supplement bij alle prijzen voor broeken met voering

€ 9,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 16,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 16,00
€ 2,00

Rok
Zoom inkorten/verlengen zonder split machine
Zoom inkorten/verlengen met split machine
Zoom inkorten/verlengen manueel - blinde zoom
Inkorten aan lendenband
Zoom inkorten met tweelingnaald - stretch
Zijnaden versmallen/verbreden zonder lendenband
Zijnaden versmallen/verbreden met lendenband
Versmallen middenrug

€ 10,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 10,00

Versmallen via middenrug met rits
Nieuwe rits inzetten
Nepen stikken
Lussen op rok
Nieuwe voering in rok
Supplement bij alle prijzen voor rokken met voering

€ 14,00
€ 14,00
€ 3/neep
€3
€ 24,00
€ 2,00

Jurk
Zoom inkorten/verlengen zonder split machine
Zoom inkorten/verlengen met split machine
Zoom inkorten/verlengen manueel – blinde zoom
Zoom inkorten/verlengen met tweelingnaald , stretch
Inkorten mouwen zonder split machine
Inkorten mouwen met split machine
Inkorten mouwen manueel - blinde zoom
Inkorten mouwen met manchet, split verhogen
Zijnaden versmallen/verbreden zonder split
Zijnaden versmallen/verbreden met split
Versmallen middenrug
Versmallen middenrug met rits
Nieuwe rits
Epauletten innaaien
Nieuwe voering in jurk
Schouderbandjes inkorten
Supplement bij alle prijzen voor jurken met voering

€ 10,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 11,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 17,00
€ 10,00
€ 29,00
€ 4,00
€ 3,00

Hemd/blouse
Zoom inkorten zonder split machine
Zoom inkorten met split machine
Zoom inkorten manueel – blinde zoom
Zoom inkorten met tweelingnaald – stretch
Inkorten mouwen zonder split machine
Inkorten mouwen met split machine
Inkorten mouwen manueel – blinde zoom
Inkorten mouwen met manchet, split verhogen
Kraag herstellen hemd

€ 9,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 10,00

Tshirt/pull/sweater/tricot
Tshirt mouwen inkorten

€ 9,00

Tshirt inkorten
Schouderbandjes topje inkorten
Mouwen inkorten met polsband
Mouwen inkorten zonder polsband
Tricot mouwen inkorten aan mouwkop
Tricot mouwen inkorten aan polsband
Tshirt, trui versmallen aan zijnaad
Jas/mantel
Lengte inkorten
Mouwen inkorten
Rits vernieuwen
Rits vernieuwen kinderjas
Supplement bij alle prijzen jassen met voering
Allerhande
Zak herstellen/vervangen gedeeltelijk
Zak volledig vervangen
Achterzak herstellen
Zak dichtstikken
Rits in zak
Rits in pijp
Rits in overall
Gaatjes/scheuren herstellen
Knopen aannaaien
Knoopsgat maken
Opstikken ellebooglappen

€ 10,00
€ 5,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00

€ 19,00
€ 17,00
€ 26,00
€ 21,00
€ 2,00
€ 9,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 6,00/zak
€ 12,00
€ 9,00/pijp
€ 19,00
€ 3,00
€1
€ 2,00
€ 6,00

