
Bovenkleding Deken, sprei, dekbed, slaapzak, kussen,
colbert € 11.00
gillet of colbertvestje € 6.35 deken of dunne sprei 1 persoons 18.90€        
pantalon /korte broek € 8.75 deken of dunne sprei 2 persoons 23.95€        

overhemd heren € 3.95 deken of dunne sprei lits-jumeaux 32.65€        
stropdas/das/pet eigen risico € 7.45 LETOP: 4 SEIZOENSDEKBED = 2 DEKBEDDEN dons/wol synth.

dikke trui of lang vest € 13.00 slaapzak/dekbed of dikke sprei 1 pers 26.25€        € 20.80
blouse, trui, vest € 7.15 slaapzak/dekbed of dikke sprei 2 pers 29.85€        € 22.05
sjaal klein  €7,35 /              sjaal groot € 13.65 hoofdkussen     geen dons, geen wol        niet mogelijk € 15.75
rok € 8.75 slaapzak/dekbed of dikke sprei  of lits-jumeaux 33.00€        € 31.25
plooirok vanaf € 11.60 EXTRA GROOT OF DIK DEKBED LITS-JUMEAU + 39.75€        € 33.00
rok lang vanaf € 17.90 waterbed/matrashoezen (eigen risico)
japon eenvoudig tot knie vanaf € 13.65 waterbed/matras of topperhoes 1-pers. 40.90€        
Japon lang simpel dun € 17.95 waterbed/matras of topperhoes 2-pers. 53.90€        
duster /ochtendjas € 16.25 waterbed/matras of topperhoes lits-jumeaux. 60.65€        
kinderjas v.a € 8.50 matrasdek met wol bedekt     1 pers €20,45 38.35€        2 pers/Lits

colbert zonder mouw/gillet lang € 11.50 Bankstelhoes
mantel / toga € 18.25 bankstelhoes 1-pers vanaf 29.95€        

Regenkleding en skikleding bankstelhoes 2-pers vanaf 43.80€        
regenjas  of dunne langejas incl waterafstotend € 17.95 bankstelhoes 3-pers vanaf 67.00€        
windjack of dunne zomerjack  incl waterafstotend € 17.95 losse kussenhoes van bankstel       vanaf 13.95€        
dik gewatterd of  of dons jack incl waterafstotend € 23.95 los kussenhoesje maximaal 50 cm 8.10€          
bodywarmer normaal €12,90   dik en dons € 20.15 Woningtextiel

skibroek incl waterafstotend € 15.65 gordijnen, vitrage, inbetween,grandfoulard  € 4.70 per m2

skibroek  met bovenstuk incl waterafstotend € 16.70 gordijnen gevoerd met textiel € 6.80 per m2

ski-overall incl waterafstotend € 23.95 gordijnen gevoerd met rubber of kunststof € 8.05 per m2
skihandschoenen per paar € 14.55 gordijnen velours € 5.90 per m2

gordijnen velours gevoerd € 6.35 per m2
Bruids- en avondkleding gordijnen velours gevoerd met rubber/ kunststof € 9.20 per m2
extreem bruidskleding op aanvraag gordijnen alleen  op aanvraag
avondjapon eenvoudig 2 lagen vanaf € 35.20 Tafelkleed
bruidsjapon basis incl accessoires € 99.95 tafelkleed  wol € 14.10
bruidsjapon met sleep incl accessoires € 122.85 tafelkleed smirna of pluusch vanaf € 18.00
bruids- of avondjapon met sleep en uitgebreid tafelkleed smirna stamtafel of lang € 26.30

                       met meer dan 2 lagen stof € 156.40 Tapijt, traploper, mat

onderrok-hoepeltrouwjurk € 15.20 Tapijt,en traploper en deurmat € 25.20 per m2

bruidsjurkje of doopjurkje vanaf € 20.20 Schoonloopmat € 15.90 per m2
dansjas of smokingjas met slip € 15.60 (LET OP: EEN LANGERE  LEVERTIJD)

Werkkleding WASSERIJ/ FIJNSTRIJKERIJ VOOR DE PARTICULIERE MARKT

werkoverall , (ongeperst) € 7.80 Bedlinnen: dekbedovertrek, 1 persoons € 4.80 per stuk
werkoverallbroek of jasje (ongeperst) € 5.60 dekbedovertrek 2 persoons € 6.50 per stuk
stofjassen/ doktersjaasen/ laboratorium jassen geperst € 7.50 dekbedoveretrek Lits Jeumaux € 6.95 per stuk
brandweeroverall € 31.90 Laken/hoeslaken 1 persoons € 3.15 per stuk

brandweerbroek € 13,70  brandweerjas € 21.50 Laken/hoeslaken 2 persoons € 3.95 per stuk

Suède of lederen kleding Laken/hoeslaken Lits Jeumaux € 5.70 per stuk
( geheel voor eigen risico) kussen sloop € 1.00 per stuk
met borg of bontvoering (toeslag) € 10.70 Tafellinnen:
gilleto € 22.40 Tafellaken tot 170cm € 5.00 per stuk
vest 3/4 € 31.50 Tafellaken tot 4 meter € 7.30 per stuk
vest met alleen voor stukken € 26.25 Tafellaken tot 6 meter € 10.50 per stuk
kort jasje € 41.80 Tafellaken rond tot 2 diameter € 7.00 per stuk

driekwart jas € 47.75 Tafellaken langer dan 6 m  € 1,00 per meter extra 
lange jas € 55.40 servet € 1.00 per stuk
lange rok € 41.90 Tafelrok statafel € 15.70 per stuk
japon  (vanaf) € 41.00 Tafelrok buffettafel € 5.20 per meter
pantalon of rok € 41.90 handoek/keukendoek en theedoek € 0.95 per stuk
handschoenen per paar € 20.95 BadLakens en Douchlakens € 2.15 per stuk
schapenvacht vanaf € 34.00 wasgoed : drogen en vouwen minimaal 4 kilo 5.50 per kilo
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