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Geachte Mevrouw, geachte Heer,

Een feest of evenement is meestal geslaagd door de geboden kwaliteit van het culinaire aspect. En laat dát nu
net ons stokpaardje zijn … zeker met een eyecatcher als onze zwarte FOOD CARAVAN.
Sinds jaren staan wij als traiteur/cateraar garant voor kwalitatieve gerechten die steeds vertrekken van een
doorgedreven en doordachte voedingsstandaard, gekoppeld aan expertise en het streven naar perfectie. Hoe
kleinschalig of hoe groots uw evenement ook is, steeds benaderen en behandelen wij iedere cliënt met dezelfde
professionele flair en integriteit.
Met een leuk en attractief alternatief voor een eetkraampje, barbecue of frituur bieden wij u de mogelijkheid
om onze FOOD CARAVAN te huren.
U kan daarbij zelf de culinaire touwtjes in handen houden of de cateringservice aan onze expertise overlaten.
Mocht u nog verdere informatie wensen, aarzel dan niet om ons een telefoontje te geven of te mailen naar
info@cateringlombaerts.be.
Onderstaande prijzen zijn steeds exclusief BTW.
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HUUR FOOD CARAVAN ZONDER CATERINGSERVICE
HUUR
Huurperiode van 1 weekdag (ma – vr)
Huurperiode van 2 weekdagen (ma – vr)
Huurperiode van weekenddag (za – zo)
Huurperiode per weekend (za + zon)

: € 150,00
: € 250,00
: € 175,00
: € 295,00

AFHAAL - LEVERING
U kan onze FOOD CARAVAN op een vooraf afgesproken tijdstip komen afhalen aan onze productiehal gelegen te
Kallobaan 56 9120 Beveren. Let er wel op een nummerplaat mee te brengen voor de caravan.
Leveren kan uiteraard ook. Wij leveren deze topper met plezier op locatie.
Rijafstand van 5 km (heen en terug)
: € 6,00
Rijafstand van 15 km (heen en terug)
: € 15,00
Voor verdere afstanden vraag een aangepaste prijs.

.

WAARBORG
Wij vragen geen waarborg, maar indien de FOOD CARAVAN beschadigd is, laattijdig terugbezorgd of niet
opgekuist worden de nodige extra kosten in rekening gebracht.
Bij het verhuren nemen wij een kopie van jullie passpoort.

NUTTIGE WEETJES
Gewicht
Afmetingen
Trekhaak
Elektriciteit
Water
Rijbewijs
Certificaat

: 670 kg
: 4,05m x 2m x2,42m
: standaard + 13-polige aansluiting (ipv 7-polig)
: 2 x 16a met 8 stopcontacten 220v
: watervoorziening via pompsysteem
:B
: Europees gecertificeerd

HUUR FOOD CARAVAN MET CATERINGSERVICE
Aangezien de mogelijkheden van onze FOOD CARAVAN zeer uitgebreid zijn, lijkt het ons handiger om steeds een
offerte op maat te maken. Vraag vrijblijvend meer informatie over de diverse mogelijkheden.
Om u al een beetje te laten watertanden geven wij alvast enkele mogelijke gebruiksmogelijkheden van onze eye
catcher:
Pastabar met diverse pasta’s, sauzen en verschillende kazen
Mexican Caravan met chili con carne, tortilla’s en een verfrissende Corona en Desperado
Champagne en/of cocktailbar met diverse smakelijke amuses
Snackcaravan met broodje beenham, gevulde kumpir, pulled chicken met noedels, …
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