
Marry Me
 ⓘ Geopend en bereikbaar van: MA. t/m VR. van 09:00u t/m 17:00u

http://lichtletters-huren.nl/


Welkom
Hartelijk dank voor je interesse in onze MARRY

ME pakketten. Wij helpen je graag deze

bijzondere dag tot een onvergetelijke beleving

te maken. Laten we beginnen!

Laat ons weten op welke datum, hoe laat en waar

jij het aanzoek wil doen. Zonder deze informatie

kunnen we je helaas geen zekerheid bieden!

STAP 1 - BESCHIKBAARHEIDS CHECK 
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PAKKET 2

X-LARGE
PAKKET 3

UNLIMITED
PAKKET 1

STANDAARD
MARRY ME lichtletters
XL Teddybeer - Optioneel te koop!
Rode loper
Sparkling LED-theelichtjes
RGB LED kaarsen
Rozenblaadjes
Kunstrozen
RGB achtergrondverlichting
Vuurwerkfonteinen
Bluetooth speaker met microfoon
Aggregaat
Op- en afbouw
Bezorging en retour

STAP 2 - KIES JOUW PAKKET

€ 0,30 p. km

€ 30,00

€ 40,00

€ 10,00

€ 175,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 10,00 / € 40,00

€ 260,00

 € 295,-€ 260,-  € 445,- € 325,-  € 620,- € 375,-
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PAKKET 1 - STANDAARD      € 260,-
MARRY ME lichtletters (100cm)

XL Teddybeer (optioneel te koop à € 40,-)

Op- en afbouw door één personeelslid

        Incl. dimmer, bevestig-, aansluit- en reservemateriaal

€ 260,-
 

€ 10,-

€ 25,-In
cl.

Ex
clu

sie
f

Rode loper (5m lang)

Sparkling LED-theelichtjes (100 stuks)

RGB LED kaarsen (12 stuks)

Rozenblaadjes (5.000 stuks)

Kunstrozen (50 stuks)

RGB achtergrond verlichting

Bluetooth speaker (800w) met microfoon

Aggregaat met brandstof (voor één uur)

Excl. reiskosten à € 0,30 per gereden km
        Overige extra's bij te bestellen (zie pagina 11 en 12)

€ 25,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 30,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 40,-

RESERVEREN → 
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PAKKET 2 - X-LARGE            € 325,-
€ 260,-
  

€ 10,-

€ 25,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 30,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 40,-

€ 25,-

In
clu

sie
f

Ex
cl. Vuurwerkfonteinen (2 stuks à 5 minuten)

Excl. reiskosten à € 0,30 per gereden km
        Overige extra's bij te bestellen (zie pagina 11 en 12)

€ 175,-

MARRY ME lichtletters (100cm)

XL Teddybeer (optioneel te koop à € 40,-)

Rode loper (5m lang)

Sparkling LED-theelichtjes (100 stuks)

RGB LED kaarsen (12 stuks)

Rozenblaadjes (5.000 stuks)

Kunstrozen (50 stuks)

RGB achtergrond verlichting

Bluetooth speaker (800w) met microfoon

Aggregaat met brandstof (voor één uur)

Op- en afbouw door één personeelslid

        Incl. dimmer, bevestig-, aansluit- en reservemateriaal

RESERVEREN → 
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PAKKET  - UNLIMITED          € 375,-
€ 260,-
  

€ 10,-

€ 25,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 30,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 175,-

€ 10,-

€ 40,-

€ 25,-

In
clu

sie
f

Ex
.

Excl. reiskosten à € 0,30 per gereden km
        Overige extra's bij te bestellen (zie pagina 11 en 12)

MARRY ME lichtletters (100cm)

XL Teddybeer (optioneel te koop à € 40,-)

Rode loper (5m lang)

Sparkling LED-theelichtjes (100 stuks)

RGB LED kaarsen (12 stuks)

Rozenblaadjes (5.000 stuks)

Kunstrozen (50 stuks)

RGB achtergrond verlichting

Vuurwerkfonteinen (2 stuks à 5 minuten)

Bluetooth speaker (800w) met microfoon

Aggregaat met brandstof (voor één uur)

Op- en afbouw door één personeelslid

        Incl. dimmer, bevestig-, aansluit- en reservemateriaal

RESERVEREN → 
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...maar ieder aanzoek is uniek. Daarom zijn wij erg benieuwd

naar wat jouw wensen zijn! Wat dacht je van extra's zoals:

een groot boeket rode rozen, heliumballonnen, champagne

of een drone-shot? Bekijk alle extra's op pagina 11 en 12.

Heb je wensen of vragen? Neem dan gerust contact met ons

op: per WhatsApp of e-mail. 

Direct reserveren? Stuur ons dan je volledige naam, adres,

telefoonnummer en e-mail, plus:

Antwoord op stap 1: Datum, tijd en locatie

Antwoord op stap 2: Pakketkeuze

Antwoord op stap 3: Gewenste extra's

RESERVEREN → 
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LICHTLETTER

STAP 3 - EXTRA'S

€ 45,- per stuk
TEDDYBEER LOPER THEELICHT KAARSEN ROZENBLAD
€ 40,- per stuk € 5,- per meter € 10,- per 100 € 10,- per twaalf € 15,- per 1.000

BIO BLAD
€ 55,- per 8L

KUNSTROOS VERLICHTING AGGREGAAT SPEAKER SPARKULARS
€ 10,- per 50 € 10,- per set va. € 40,- per stuk € 10,- per stuk va. € 175,- per set

[HUUR] [HUUR][KOOP] [KOOP] [HUUR] [HUUR]

[KOOP] [HUUR][HUUR] [HUUR] [HUUR] [HUUR]
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CONFETTI
va. € 15,- per vier

PRIEEL (2M)LAGE ROOK ROOKFAKKEL FAKKELS
va. € 100,-va. € 75,- € 30,- per twee € 10,- per 20€ 80,- per ± 50

GEBAK
va. € 20,-

CHAMPAGNE POLAROID FOTOGRAAF
va. € 20,- va. € 35,-

(incl. 10 foto's)
va. € 100,- 

(± 25 foto's)
va. € 100,-

(± 3 opnames)

DRONE-SHOT
€ 125,- per 50

BOEKET ROZEN

[KOOP] [KOOP][HUUR] [HUUR][KOOP]

[KOOP] [KOOP] [HUUR] [HUUR] [HUUR]

BALLONNEN

[KOOP]

[HUUR]
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Good to know!
Algemene voorwaarden (AVW) van toepassing;

Pakket twee en drie zijn niet af te halen;

Meerdaags gebruik niet mogelijk;

Onze pakketprijzen zijn o.b.v één uur gebruik;

Extra tijd à € 25,- per uur, per personeelslid; 

Extra tijd graag vooraf kenbaar maken i.v.m. planning;

Weekendtoeslag (zater- en zondag) à € 25,-;

Avondtoeslag (aanvang vanaf 16:00u) à € 25,-;

De toegangsroute dient i.v.m. op- en afbouw verhard

en goed bereikbaar te zijn met bestelwagen;

Bezorg- en retourkosten à € 0,30 p. gereden km;

Borg en/of aanbetaling kan gevraagd worden;

Locatie dient droog en beschut te zijn met vlakke en

stabiele ondergrond;

Alle materialen dienen compleet, onbeschadigd,

schoon en op tijd geretourneerd te worden;

Extra gemaakte kosten, zoals transport, reis, parkeer,

verblijf, boetes (bv. overlast), reiniging, reparatie of

vervanging zijn voor de klant;

Ziekte, slecht weer of welke reden dan ook, kosteloos

wijzigen (niet annuleren) kan uiterlijk tot 24u vooraf; 

Nieuwe datum (met aanvang binnen één maand) dient

o.b.v. beschikbaarheid direct gepland te worden;

Een tweede en elke volgende wijziging à € 25,-;

Bij annuleren worden annuleringskosten gerekend.
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Contact
VOOR WENSEN, VRAGEN,
RESERVEREN EN MEER...
AFHAALADRES
Dommelstraat 66

5347JL in Oss

info@lichtletters-huren.nl
E-MAILADRES

TELEFOONNUMMER
+31 412 250033 (ook WhatsApp)

BBereikbaar voor hulp en advies (ook via WhatsApp)ereikbaar voor hulp en advies (ook via WhatsApp)

klik hier

RESERVEREN → 
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