
Prijslijst

Broeken:

    - Korter maken - gestikte zoom 9,00€                 

    - blind zoom 10,00€                

- met stootband 11,00€                

- met omslag / splitje 12,50€                

    - Langer maken vanaf 8,50€                 

    - Midden achter innemen 9,00€                 

    - Midden achter uitleggen vanaf 8,50€                 

    - Zijnaden innemen vanaf 8,50€                 

    - Zijnaden uitleggen vanaf 8,50€                 

    - Binnenbeennaad innemen € 9

    - Pijpen onderaan enger vanaf € 9

    - Rits vervangen (excl. rits)- gewone rits 10,00€                

- jeans vanaf 10,00€                

- blinde rits 11,00€                

- heren pantalon vanaf € 10,50

-vouw persen € 5,00

Met voering wordt € 3,50 extra in rekening gebracht

Rokken:

    - Korter maken - gestikte zoom 9,00€                 

- blind zoom 10,00€                

    - Midden achter innemen- zonder rits 9,00€                 

- met rits vanaf 13,50€                

    - Zijnaden innemen vanaf 8,50€                 

    - Rits vervangen (excl. rits)- gewone rits 10,00€                

- jeans vanaf 10,00€                

- blinde rits 11,00€                

    - Van boven korter maken € 20

Met voering wordt € 3,50 extra in rekening gebracht

Jurk:

    - Korter maken - gestikte zoom 9,00€                 

- blind zoom 10,00€                

    - Mouwen korter - gestikte zoom 8,50€                 

- met manchet 11,00€                

    - Achter innemen - zonder rits 9,00€                 

- met rits 15,00€                



    - Zijnaden innemen vanaf 8,50€                 

    - Rits vervangen (excl. rits)- gewone rits 11,50€                

- blinde rits 12,50€                

    -  Schouders oppakken vanaf € 8,50

Met voering wordt € 3,50 extra in rekening gebracht

Blouse/Overhemd:

    - Korter maken - zonder split 9,00€                 

- met split vanaf 10,00€                

    - Mouwen korter maken - gestikte zoom 8,50€                 

- met manchet 11,00€                

    - Mouwkop/schouder oppakken vanaf € 8,50

    -Zijnaden enger met engelse naad 12,50€                

    - Splitjes in zijnaden 10,00€                

- Achter verwijden met spie excl stof vanaf 8,00€                 

T-shirt / Trui

    - Korter maken - gestikte zoom 9,00€                 

- blind zoom 10,00€                

    - Mouwen korter maken - gestikte zoom 8,50€                 

- blind zoom 9,50€                 

    - Zijnaden innemen vanaf € 8,00

Colbert:

    - Korter maken - zonder voering vanaf 12,50€                

- met voering vanaf 19,50€                

- met split (zonder voering)vanaf 17,50€                

- met split (met voering) vanaf 25,00€               

    - Mouwen korter maken - gestikte zoom (zonder voering) 9,00€                 

- blind zoom (zonder voering) 10,00€                

- met split of voering vanaf 11,00€                

    - Middenachter innemen met voering 20,00€               

Jack/Jas:

    - Mouwen korter maken vanaf 12,50€                

    - Mouwen korter maken met manchet vanaf 15,50€                

    - Rits vervangen (excl. rits) vanaf 15,00€                

Met voering  wordt € 3,50 extra in rekening gebracht

Mantel:



    - Mouwen korter maken 13,00€                

    - Mouwen korter maken met manchet 16,50€                

    - Korter maken vanaf 12,50€                

    - Korter maken met voering vanaf 15,50€                

    - Korter maken met split vanaf 17,50€                

Diversen

    - Knoopsgat € 1,75

    - Knoop aan zetten vanaf € 0,50

Nieuw op maat in overleg

Bezoek voor diverse mogelijkheden de etalage op deze website en/of mijn facebook pagina

Andere, hierboven niet genoemde werkzaamheden, kunnen in onderling overleg uitgevoerd worden.

Kleding die u ter reparatie aanbiedt, dient ten alle tijden schoon te zijn.

Er wordt telefonisch of per mail een afspraak gemaakt over tijdstip van aanbieden van verstelwerk. 

Hierbij krijgt U, indien mogelijk, meteen een prijsopgave.

Betaling geschiedt bij afhalen, waarbij alleen contant betalen mogelijk is.

Vind je het leuker om zelf aan de gang te gaan, kijk dan bij ' cursus' 
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