
   
 

Broeken             

Verkorten met split        € 11 

Verkorten met omslag          € 11 

Verkorten met hielband         € 11 

Verkorten handnaai          € 11  

Jeans: Verkorten originele zoom        € 12 

Jeans: Verkorten wijde pijpen originele zoom       € 15 

Jeans: Verkorten kettingsteek         € 17 

Extra verkorten wijde pijpen +60 cm diameter       € 2,5  

Versmallen tailleband- vanaf         € 9  

jeans: Versmallen tailleband kettingsteek vanaf                   € 18  

Versmallen pijpen - vanaf         € 13 

Verbreden tailleband-vanaf         € 13 

Verlengen broek Valse zoom         € 13 

Extra voor voering          € 2,5  

Extra trens           € 2,5 

Vervangen rits           € 18 

Jeans vervangen rits         € 22  

Hemd/Bloes    

Verkorten          € 10 

Verkorten met split          € 11 

Verkorten mouwen vanaf         € 10 

Verkorten mouwen met manchetten vanaf       € 15 

Versmallen zijnaden vanaf         € 11  

 

Kleed  

Schouderstukken          € 8 

Verkorten schouders optrekken        € 16 

Verkorten zie rok vanaf         € 10 

Verkorten mouwen vanaf (zie hemden)       € 10 

Versmallen onder oksel tot zoom        € 18 

Versmallen onder oksel tot heupen of heupen tot zoom     € 10 

Centrage nepen instikken         € 10 

Tailleband vanaf          € 18  

Rits vervangen, rits inbegrepen vanaf        € 18  

Extra voor voering          € 2,5  

 

Rok  

Verkorten (Rolzoom, Interlock, Blindzoom, Gestikte zoom)     € 11 

Verkorten met gewone split         € 13 

Verkorten bourdon          € 15 

Verkorten optrekken tailleband vanaf        € 18 

Verkorten bestikte split, omslag, schildershoekjes, waaiersplit vanaf    € 18 

Rits vervangen, rits inbegrepen vanaf        € 18 

Extra voering           € 2,5  

Extra trens           € 2,5  

Extra wijde rok + 1m2 diameter        € 4 
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Trui  

Professionele stoppage vanaf         € 17 

Verkorten           € 10 

Verkorten mouwen          € 10  

     

T-shirt Top  

Verkorten          € 10 

Verkorten met split en of beleg vanaf        € 11 

Verkorten mouwen          € 10 

Versmallen           € 10 

Schouderbandjes verkorten         € 10  

Blazer/Mantel            

Verkorten mouwen          € 13 

Verkorten mouwen met voering        € 23 

Verkorten mouwen met voering en split       € 31  

Verkorten mouwen optrekken armsgat (max 5 cm)      € 52 

Extra knoop en knoopsgat         € 1,5  

Rits nieuwe glijder          € 10 

Rits vervangen           € 42 

Rits vervangen +60 cm          € 55 

Rits vervangen +80 cm          € 67 

Motorvesten/lederen kledij  

Motorpakken rits vervangen (incl. rits) vanaf       € 30  

 

Niet vermelde items en herstellingen worden uitgevoerd in regie aan 0,93 euro per minuut  

 

Minimum kost           € 5 

Voorschot per item         € 5 

Stockage kost, één maand na voorziene ophaaldatum- per maand    € 3  

 

 

 

Prijzen inclusief 6% BTW, verzekeringen, lonen, RSZ bijdragen, huur, transport, milieubelastingen, 

allerhande belastingen, energiekosten en andere lasten.  
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