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Transport kosten per provincie (bij verhuur 2x, bij verkoop 1x) 

Friesland  € 65,00 
Groningen  €130,00 
Drenthe  €150,00 
Overijsel  €150,00 
Flevoland  €150,00 
Noord-Holland  €175,00 
Utrecht   €175,00 
Andere provincies/ eilanden/ buitenland prijs op aanvraag 
 
Verhuurprijzen 2022 ProDome 
 
Korting voor weder verhuurders 10% 
Korting voor weder verhuurders die helpen met op- en afbouw 15% 
 
Alle prijzen zijn gebaseerd op één volle evenementen dag. De tent wordt een dag eerder opgebouwd en 
een dag na het evenement afgebouwd. Voor een dag extra wordt 10% gerekend. Voor het huren van een 
periode langer dan een week is de prijs op aanvraag.  

 

 X-Dome tenten 
(Crossover luxe party tent/ podium overkapping) 
Leverbaar in zwart en wit  
 
X-Dome8 (8m x 8m)   €750,00   
Zijwanden per stuk   €  35,00  
 
Fryske tinte / Friesland tent  €900,00 
 
 
Full colour bedrukte X-Dome tent € prijs op aanvraag 

Stretchtenten/ Flextenten 
Onze tenten zijn van A-kwaliteit en leverbaar met houten of aluminium-palen. 
Alle tenten kunnen geleverd worden met bouwboek, winbelasting en brandveiligheidscertificaat. 
 
Stretchtenten licht grijs: 
8,5m x 10m (85m2)    €  800,00 
18m x 22m (396m2)   € 3180,00 
 

 
Strechtenten safari (chino) zandkleur:  
10m x 15m  (150m2)*  €1.275,00 
10m x 10m   (100m2)*  €  885,00 
7,5m x 10m (75m2)*   €  685,00 
7,5m x 5m (37,5m2)*  €  420,00 
*Koppelbaar  

 
 
Zijwanden  3 meter   €    90,00  
  4 meter   €    120,00  
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Witte Spantent/ paaltent  
Spantent wit met houten palen 
12m x 17m   (160m2, 2x kopsekant) €1.760,00  
12m x 22m  (222m2)   €2.442,00 
12m x 27m  (284m2)   €3.124,00 
Zijwanden per 15 meter   €    60,00 
 

Rood met blauwe spantent/ paaltent 
12m x 17m   (160m2, 2x kopsekant) €1.360,00  
12m x 22m  (222m2)   €1.887,00 
12m x 27m  (284m2)   €2.414,00 
Zijwanden per 15 meter   €    60,00 
 
 

 
Parasols  
 
Professionele parasol Bella 4m x 4m  taupe*  €210,00 
Professionele parasol Bella 5m x 5m zwart*  €325,00 
Professionele parasol Bella 5m x 5m  wit*  €375,00  
*Alle parasols zijn inclusief 250 kg. ballast  
 
 

 

Losse materialen te huur 
 
Vloeren: 
Houten vloerdelen    € 5,00 per m2 (incl. op- en afbouw) 
Cassette vloer    € prijs op aanvraag  
 

Heaters: 
Flame heaters incl. 1 gas fles  €90,00  brand ca. 7 uren 
Extra gas fles     €50,00 
 

Verlichting: 
Prikkabel verlichting 25m  €45,00  (incl. montage) 
Led spots per 4 in kleur verstelbaar €75,00  (incl. montage) 
Verlichting warm wit spots per 4€75,00  (incl. montage) 
 
Overige verhuur materialen: 
Brandblussers    €15,00 
Noodverlichting LED   €15,00 
Ballastblokken    € prijs op aanvraag 
Podiumdelen/ Layer podia  € prijs op aanvraag 
Promotie tent    € prijs op aanvraag 
Bar en voorzetbar   € prijs op aanvraag 
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Event container  
(omgebouwde 20ft. zeecontainers voor de evenementen en beurzen branche) 
 
 
ProDome luiken container wit  €375,00 
Deze 20ft. container is uitermate geschikt als informatie balie of kassa unit. Deze event-container heeft 
6 luiken (aan beide zijden 3) 
 
 
Technische specificaties: 
Het betreft een 20 ft. container met de volgende afmetingen: 
Lengte:   6 meter 
Breedte:  2,44 meter  
Hoogte:  2,59 meter 
Gewicht:  ~2150 kg.  
 
 

 
Side-open container wit  €375,00 
Deze 20ft. container is uitermate geschikt als bar, informatie balie of kassa unit. Deze event-container 
heeft een voorzet bar van hout. 
 
 
Technische specificaties: 
Het betreft een 20 ft. container met de volgende afmetingen: 
Lengte:   6 meter 
Breedte:  2,44 meter  
Hoogte:  2,79 meter 
Gewicht:  ~3150 kg.  
 

Vrachttransportkosten voor de event-containers zijn €95,00 per uur. 
 
 

 
 
 
 
Genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW en incl. op- en afbouw.  
 
Specificaties zijn te downloaden via www.prodome.nl  
 
Foto’s zijn te vinden via www.facebook.com/prodome of op onze Instagram ProDome Event & Tent  
 
Certificaten voor vergunning zijn op aanvraag beschikbaar.  
 
Voor vragen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met ons: 
 
• Kantoor: 0566-623323  • WhatsApp: 06-20314004 • E-mail: info@prodome.nl   
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