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Verhuur van feestmateriaal 
Tafels -  tenten -  stoelen - springkastelen  

volksspelen, discobar ……...  



                               Verantwoordelijke uitgever : De Schrijver Peter Bvba  / Linirent  

Welkom in de wondere wereld der feestjes  



Voorwoord 

Laten we ons even voorstellen,  

LINIRENT  
Zaakvoerder Peter De Schrijver , samen met zijn echtgenote 

Gwen Rombaut , papa en mama van Lies & Nick  

Wij zijn een jong dynamisch bedrijf die reeds enkele jaren     
ervaring hebben in het verhuren van springkastelen , uit onze 
ervaring weten wij de perfecte kastelen en /of anima)es voor 

uw feest uit te kiezen . 

Al onze spelen worden door onze strenge jury uitgebreid      
getest en gekeurd , die jury bestaat uit onze eigen kids en hun 
vriendjes , de wat grotere spelen mogen we zelf testen.  

Met deze brochure willen we u een overzicht geven van 
wat we te bieden hebben , ons assor)ment zal af en toe aan-
gepast en uitgebreid worden , hiervoor is het dus raadzaam          
om regelma)g onze website te bezoeken en onze  facebook-

pagina te liken en te volgen zodat u up-to date blij.  

Zijn er bepaalde zaken die u niet onmiddellijk terugvindt      
aarzel zeker niet om ons te contacteren                                                 

we kunnen u waarschijnlijk toch verder helpen   

 

Veel kijkplezier   



Om te beginnen stellen wij u graag voor : het kasteel der kastelen  

Spelen , springen , klimmen , glijden , het kan allemaal 

Voor  kinderen van 3 tot 99 jaar   
 

Dagprijs   180€ 

2dagen  230€ 



 
 

Dagprijs   125 € 

2dagen  160 € 



Spelen , springen , klimmen , glijden ,  

kan indien gewenst uitgebreid worden met ballenbad of zwembad  

Voor  kinderen van 3 tot 99 jaar   



Ook voor de kleintjes een mooie leuke jungle , spelen , klimmen springen in alle 
veiligheid en in een mooi kleurrijke omgeving  

Voor kinderen van 2 tot 7 jaar  

Dagprijs   120 € 

2dagen  155 € 



 Mul;play Spelen , springen , klimmen , glijden  

van 3 tot 13 jaar   

Dagprijs   135 € 

2dagen  180 € 



  Mul;play voor onze kleinsten   

van 2 tot 7 jaar   

Dagprijs   135 € 

2dagen  180 € 



Dagprijs   140 € 

2dagen  175 € 



 Overdekte mul;play voor de jonge dames Spelen , springen , klimmen , glijden  

van 3 tot 13 jaar   

Dagprijs   145 € 

2dagen  190 € 



Dagprijs   220 € 

2dagen  280 € 

Mag het ietsje meer zijn ? Wie haalt als eerste de finish  

Maar liefst 17 m speelplezier  

Spelen , springen , klimmen , glijden  

Voor  kinderen van 5 tot 99 jaar   



Dagprijs   180 € 

2dagen  230 € 

Als het eens wat anders mag zijn 

Interac)ef spel met verschillende mogelijkheden 

zo snel mogelijk elkaars licht stelen tot een leuk memory spel voor de kleintjes verkrijgbaar  

Voor  kinderen van 5 tot 99 jaar   

Dagprijs   130€ 

2dagen  160 €  



Dagprijs   100 € 

2dagen  160 € 

Een leuke set van 4 verschillende spelletjes ballen gooien  

Voor  kinderen van 3 tot 99 jaar   

Leuk om bij een zeskamp-spel bij te plaatsen  
 

Dagprijs   40 € 
AFHAALPRIJS  Dagprijs   45 € 

AFHAALPRIJS  



Skippy-balken  40 €  

Fun slang 15 €  

Doorkruiptunnel 15 €  

zaklopen 15 €  

Kamelenrace  15 €  

Touwtrekken 15 €   1 touw 

Duo helmenrace  15 €   

Vliegend tapijt 15 €  

Alle spelen worden geleverd per set  : 1 x rood en 1 x blauw  

Vermelde prijzen zijn dagprijzen afgehaald en terug gebracht in ons magazijn ,  

vanaf  3 spelen 10% kor)ng  

Steppers  20 

Skilopen  25 €  

prijzenrad 35 €  

Limbo jungle  50 €  



Spiraal  25 €  

Hoedje-wip 20 €  

Limbo dans 20 €  

wielbak 10 €  

Biertol 10 €  

Slingerbak 15 €  

Ringwerpen 15  €  

Ringlegspel 20 €  

Slingerplank 20 €  

Sjoelbak 15 €  

Vermelde prijzen zijn dagprijzen afgehaald en terug gebracht in ons magazijn ,  

vanaf  3 spelen 10% kor)ng  

Extra blokje met 100 vellen  7 € 

Ballenbak 20 €  





Easy-up tenten 

Ballonshop 

  Tafeldecoratie  







Ballondecoraties 

Ballonshop - feestshop - pinata’s 





De prijzen in deze catalogus zijn niet bindend voor Linirent en kunnen op elk ogenblik door ons gewijzigd worden zonder voorafgaande berichtgeving  

Linirent behoud zich het recht een waarborg  te vragen die gelijk is aan het dubbele van de verhuurprijs en een kopij van uw pas te nemen  

Bij schade of verlies van het gehuurde goed zal de actuele nieuwprijs worden aangerekend  

Betaling gebeurt via vooruitbetaling  of contant  met cash of via de bancontact-app  

Bij het reserveren van materialen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden die u op eenvoudig verzoek kan krijgen  

op papier of te allen )jde op onze website bekijken  

Even helemaal kunnen wegdromen over hoe jouw feestje er 
zou uitzien  ? 

Wacht niet langer om jouw feest te plannen  
 

Iets niet gevonden ?  

Hulp nodig bij de organisa;e, inrich;ng,….? 

Misschien nog op zoek naar een goochelaar , ballonplooier, 
clown , dj , ar;est,…. 

Aarzel niet om ons te contacteren misschien kunnen wij u 
toch helpen   



Herdergemsestraat 48    -     9340 Lede 

0470/75.40.85 

www.linirent.be  -  info@linirent.be  

 

Like us on  


