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Ambachten.nl

 - Offerte - Utrecht, 7-6-2022

Uw Kenmerk: 

Geachte mevrouw 

Dank voor uw aanvraag via: www.ambachten.nl

Hieronder treft u een overzicht van de ambachten die wij kunnen leveren en de daarbij behorende voorwaarden.

Graag horen wij van u na het lezen van deze informatie welke ambachten u definitief wilt inzetten.

Wij zullen vervolgens deze ambachten benaderen en definitief voor u boeken indien zij vrij zijn.

Als u ook 1 of 2 alternatieve ambachten opgeeft, is het voor ons mogelijk om snel te kunnen schakelen mocht een ambacht bezet zijn.

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

3 ambachten- 1.050€           

aanbieding 
(aanbieding is inclusief reiskosten) Benodigheden

Meer informatie

Tafels van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam met stoelen of krukjes.

http://ambachten.nl/3-ambachten-aanbieding/ Water(punt) in de buurt.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Stroom

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Barbier 500€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/barbier

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

(Bijen)korfvlechter 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/bijenkorfvlechter/

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

De korfenvlechter zal laten zien hoe met stro, buntgras 

of met riet een korf gevlochten kan worden.

De barbier zal uiteraard aan uw bezoekers demonstreren 

hoe het scheermes vroeger (en in sommige landen nog 

steeds) zijn werk deed.

http://ambachten.nl/3-ambachten-aanbieding/
http://ambachten.nl/barbier
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Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Draaiorgel 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/draaiorgel/

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Glasblazer 525€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/glasblazer

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Glas in lood 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/glas-in-lood/

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Stroom

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Kantklosser 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/kantklosser

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tijdens uw evenement is het mogelijk om een 

minidraaiorgel (met orgelman) in te zetten zodat het 

feest met muzikale klanken opgeluisterd kan worden.

De glasblazer zal van vloeibaar glas verschillende 

kunstwerken blazen. De glasblazer neemt eigen 

voorzorgsmaatregelen ivm calamiteiten mee 

(brandblusser, branddeken, etc)

Op locatie zal de Glas in lood-ambachtsman laten zien 

hoe verschillende stukken glas (gekleurd of 

gebrandschilderd glas) in loodlijsten tot een groot 

raamwerk verwerkt kunnen worden.

Kloskant wordt gevlochten waarbij iedere draad op een 

klosje gewikkeld is. Het klosje dient als voorraad en 

heeft een soort steeltje waaraan het vastgepakt wordt. 

http://ambachten.nl/glasblazer
http://ambachten.nl/kantklosser
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Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Karikatuurtekenaar 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/karikatuurtekenaar

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Klompenmaker 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/klompenmaker

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Mandenvlechter 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/mandenmaker

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Nettenbreier 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/nettenbreier/

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

De mandenvlechter zal het ambacht mandenmaken met 

wilgen tonen.

De klompenmaker komt met alle benodigde attributen 

om te terplekke te laten zien hoe een klomp gemaakt 

wordt, van blok hout tot aan eindproduct.

De portrettekenaar zal karikaturen tekenen van uw 

gasten tekenen. In 4 uur tijd kunnen er ca 30 karikaturen 

getekend worden.

De karikaturen worden kosteloos beschikbaar gesteld.\

De nettenbreier laat zien hoe vroeger visnetten werden 

gemaakt. Hij zal ter plekke aan geïnteresseerden 

instructies geven hoe men zelf een eigen visnet kan 

breien.

http://ambachten.nl/karikatuurtekenaar
http://ambachten.nl/klompenmaker
http://ambachten.nl/mandenmaker
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Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Palingroker 800€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/palingroker

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Water

Extra porties paling kunnen vooraf ingekocht 

worden (3,00 per portie).

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Poffertjesbakker 650€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/poffertjesbakker

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Sigarenmaker 650€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/sigarenmaker

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

In 4 uur tijd kunnen er circa 50 sigaren gerold 

worden. De sigaren worden kosteloos aan de 

makers beschikbaar gesteld.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Spinster 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/spinster/

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

De spinster komt met enkele spinnewielen en tollen en 

zal ter plekke laten zien hoe er vroeger en nu nog steeds 

van wol geweven kan worden.

De sigarenmaakster zal vertellen hoe een sigaar gerold 

moet worden. De sigarenmaakster neemt alle spullen 

mee zodat op locatie sigaren gerold kunnen worden.

Gasten kunnen zelf een sigaar rollen.

De poffertjesbakker komt gedurende 4 uur poffertjes 

bakken.

Er zullen 100 gratis porties poffertjes uitgedeeld worden.

De palingroker zal gedurende 4 uur laten zien hoe paling 

gerookt wordt.

Voor bezoekers is het mogelijk om de gerookte paling te 

proeven (150 porties).

http://ambachten.nl/palingroker
http://ambachten.nl/poffertjesbakker
http://ambachten.nl/sigarenmaker
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Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Stoelenmatter 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/stoelenmatter/

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Tingieter 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/tingieter

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Tarief

Naam ambacht Afbeelding 4 uur Beschrijving

Touwslager 375€              

Meer informatie Benodigheden

http://ambachten.nl/touwslager

Tafel van ca 2 meter lang en 1 meter breed of 

marktkraam een stoel of kruk.

Bij buitenevenement is een beschutte en overdekte 

standplaats noodzakelijk. 

Alle bedragen in € en zijn exclusief parkeerkosten, reiskosten en btw. 

Annuleringsregeling

Annuleringen 3 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos doorgegeven worden.

Voor annuleringen korter dan 3 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 50% van het factuurbedrag.

Voor annuleringen korter dan 2 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 25% van het factuurbedrag.

Voor annuleringen korter dan 1 week voor boekingsdatum geldt een restitutie van 0% van het factuurbedrag.

De betaling van de factuur dient 1 week na definitieve bevestiging door ons ontvangen te zijn.

Inhuur van de ambachten geschiedt volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid. U dient zelf te zorgen voor een gepaste (evenement)verzekering voor uw evenement. 

Graag horen wij van u welke ambachten u via Ambachten.nl definitief wilt inhuren. Wij zullen vervolgens deze ambachten benaderen en voor u inroosteren indien zijn vrij zijn.

Zolang wij geen reactie van u ontvangen, worden er geen ambachten ingepland.

Voor vragen zijn wij te bereiken op 06-41391100 en bgg 06-24571309.

Met vriendelijke groet,

Karin Jansen

Ambachten.nl is een concept van INBC BV

Bank: NL45RABO0350087571 tnv INBC BV -  Swift: RABONL2U - K.v.K. Utrecht:  - 30130618 BTW: NL8088.60.914.B01

Stoelenmatten (stoelvlechten) is het in gelijke dikte en 

strak aandraaien van de biezen tot een gelijkmatig koord 

waarmee een strak vlechtwerk wordt gemaakt. 

De touwslager komt met zijn touwslagerij, zodat er 

terplekke touw gedraaid kan worden. De gedraaide 

springtouwtjes mogen kinderen houden.

http://ambachten.nl/stoelenmatter/
http://ambachten.nl/tingieter
http://ambachten.nl/touwslager



