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Prijslijst Afzetpalen en -koorden 
           Molenaar Decoration 

                      Karosdrift 3 
                      3436 AM   Nieuwegein 

www.molenaardecoration.nl  

Kopen                                          Volg ons:  
Een standaard afzetpaal kost € 49,95 p./st., een koord v.a. € 24,95.      
Per set (2 palen en 1 koord) kunnen wij dit aanbieden voor € 119,95 i.p.v. € 124,85*! 
 

ACTIE: Bij afname van 5 sets of meer rekenen we € 114,95 per set*. 
* I.c.m. rood koord, andere kleuren koord tegen meerprijs. 
 
Huren 
Per set € 18,15 per dag. Extra paal € 9,08, extra koord € 3,03. 
 

V.b.: om een loper van 5m. aan weerszijde af te zetten zijn 8 palen en  
6 koorden nodig, dat zijn 4 sets en 2 extra koorden, dus in totaal € 78,65. 
 

ACTIE: Huur of koop een (rode) loper met afzetpalen en u ontvangt 10% korting op de totaalprijs! 
 
Afzetpalen: 
Materiaal:  Messing (bol) / chroom (plat)  RVS (punt) 
Kleur:   Goud of zilver    Zilver    
Hoogte:  90cm.      115cm. 
Gewicht:  +/- 8kg.     +/- 10kg. 
Voet:   Ø +/- 33cm.     Ø +/- 30cm. 
Prijs:  € 49,95     € 59,95 
Koord: Excl., zie hieronder    Trekband, 2m. (zwart, rood of blauw) 
 
Koorden: 
1)  Materiaal:  Velours met messing of chroom sluiting 

Kleur:   Rood 
Lengte:  1,8m. 
Prijs:  € 24,95 

 

2) Materiaal: Dun (32mm.) velours met messing chroom sluiting 
Kleur:  Oranje, rood, wit, blauw, groen, geel, paars, roze of zwart  
Lengte: 1,5m. 
Prijs:   € 27,50 

 

3) Materiaal: Gedraaid koord met messing of chroom sluiting 
Kleur:  Goud, ivoor, fel groen, babyroze, rood, wit of zwart  
Lengte: 1,5m. 
Prijs:  € 29,95 

 

4) Materiaal: Dik (40mm.) velours met messing of chroom sluiting  
Kleur:  Oranje, rood, wit, blauw, groen of zwart 
Lengte: 1,5m. 
Prijs:   € 34,95  

 
Breekbaar tape: 
Oranje tape “Breekbaar / Fragile” (voor verzenden breekbare spullen) 
op rol van 50mm.x66m. à € 4,84 per rol. 
 
Leveringstermijn: 
Doorgaans zijn alle soorten binnen 1 week leverbaar. 
 

Alle prijzen excl. evt. verzendkosten en incl. BTW.  


