Prijslijst
Deze prijzen zijn richtprijzen voor de meest gangbare retouches.
Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief fournituren (knopen, ritsen, e.d.) en eventuele
verplaatsingskosten.
Afhankelijk van de complexiteit van het kledingstuk, kunnen er supplementen aangerekend
worden.
Dit kan vooraf worden meegedeeld zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Enkel nieuwe of gewassen kleding wordt aanvaard !!
zonder voering

met voering

Broek
verkorten machinaal
jeans verkorten machinaal
verkorten blindzoom
verkorten met omslag
verkorten met split
verkorten met originele boord
verkorten kostuumbroek (met broekstootband)
versmallen met nepen in de band
versmallen middenrug (lendenband)
versmallen middenrug jeansmodel (lendenband)
versmallen middenrug + verdiepen nepen
zijnaad innemen zonder rits
zijnaad innemen met rits
versmallen op de heupen (niet in de lenden)
nieuwe rits gewone broek
nieuwe rits jeans
broekspijpen versmallen enkel binnen- of buitenkant
broekspijpen versmallen binnen- en buitenkant
stuk elastiek in band zetten

€ 7,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 17,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 6,00

Rok
verkorten machinaal
verkorten/verlengen blindzoom
versmallen/verbreden met lendenband
versmallen/verbreden zonder lendenband
nieuwe rits rok

€ 8,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 10,00

€ 11,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 8,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 7,00
€ 9,00

€ 11,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 12,00

Jurk
verkorten machinaal
verkorten blindzoom
versmallen
nieuwe rits jurk
verkorten mouwen (machinaal)
verkorten mouwen (blindzoom)

zonder voering

met voering

Hemd/blouse
mouwen verkorten met split
mouwen verkorten zonder split
mouwen verkorten met manchette + verhogen split
zoom verkorten
zoom verkorten met splitjes
epauletten inzetten
versmallen zijnaden

€ 11,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 9,00

Pull/T-shirt/topjes
mouwen verkorten
zoom verkorten
versmallen
bandjes inkorten

€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 4,00

Mantel/vest
mouwen verkorten
mouwen verkorten met fantasie
jas verkorten
epauletten inzetten
nieuwe rits

€ 10

€ 15,00
vanaf € 20,00
vanaf € 20,00
€ 7,50
vanaf € 20,00

Diverse
knoopsgat maken
knoop aannaaien
naden herstellen
scheur/gaatje herstellen

€ 2,00
€ 1,00
vanaf € 2,00
vanaf € 2,00

Alle retouches worden met de grootste zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd.

Andere aanpassingen en herstellingen zijn mogelijk, prijs op aanvraag.

