Tel: 040-206 55 60
WIJNHUIS EINDHOVEN
Informatie Tapverhuur

HUUR

Borg voor tap / koelkast
Borg voor buffet
Tafeltap
Buffet
Statafel
Koelkast (niet los te huur)
Bezorgkosten binnen Eindhoven

€ 150,= per pin of contant te voldoen
€ 300,= per pin of contant te voldoen
€ 35,=
€ 65,= (ophalen niet mogelijk)
€ 7,50
€ 35,= (ophalen niet mogelijk)
€ 20,= (brengen en ophalen)

Vaten Bier

20 Liter

50 Liter

Steenbergen
Bavaria
Jupiler

€ 49,99
€ 89,99
€ 69,99

€ 109,99
€ 199,99
€ 159,99

•
•
•
•
•
•

Wij kunnen ook alle andere merken leveren. Informeer naar de prijzen en
voorwaarden.
Alle dranken die teveel besteld zijn o.a. fris, wijn of gedistilleerd mogen
in redelijke mate retour mits dit met ons in overleg is besteld.
Gratis te leen zijn bier-, wijn-, en frisglazen, mits u deze schoon aan ons
retour geeft. Breukglazen worden in rekening gebracht.
Alle prijzen zijn incl. BTW en eventueel koolzuur. Bezorging buiten
Eindhoven alleen in overleg mogelijk.
Wij houden ons het recht voor U de dranken vooraf af te laten rekenen.
Afwijking op deze regels slechts bij uitdrukkelijke toestemming.
Hoe zonder problemen tappen ??!!

Schuim:
✓ Zorg dat de tap altijd vrijstaat i.v.m. de afvoer van hete lucht en toevoer van koele
ventilatie lucht
✓ De tap heeft een bepaalde capaciteit, d.w.z. dat indien er in eerste instantie een run
komt op de tap, dan zal deze het bier niet meer koel kunnen krijgen: advies met rust en
tussenpauzes tappen
✓ Zet de vaten nooit in de zon, omdat het bier dan het koolzuur loslaat en er
schuimvorming ontstaat
✓ In extreme gevallen de vaten met natte handdoeken omwikkelen
✓ Voor gebruik de vaten nooit rollen, omdat u dan schuimvorming krijgt
✓ De tap en vaten in overleg op tijd halen i.v.m. transport
✓ Nooit of te nimmer aan de reeds ingestelde manometer draaien.

Bij het afhalen van de tap krijgt u te allen tijde duidelijk uitleg over het
functioneren van de tap en het eventuele wisselen van de vaten. Buiten de
openingsuren zijn wij niet bereikbaar, dus sluit u de tap ruim voor die tijd aan
en probeer deze uit. Veel Plezier !!
Oktober 2022, prijswijzigingen onder voorbehoud.

