
LINIBALLOON





   Kerst 

Kersboom standaard 70,00  €          krans met elf 20,00  €    

sneeuwvlok groot 22,00  €          pakje 10,00  €    

sneeuwvlok klein  18,00  €          

Kerstboom deluxe 85,00  €          

Kerstboom spiraal met verlichting 

± 80 cm hoog 80,00  €  



                Kerstboom mini met verlichting 

                              ± 40 cm 

40,00  €    

         dolle sneeuwman

23,00  €          

Sneeuwman Standaard 

18,00  €  

                           winter tafelstuk groot 45,00  €      

sneeuwman tafelstuk 20,00  €    



      Love

roos in bubbel 25,00  €          

lovepotje 18,00  €          lovelyfant 22,00  €    



hartjes in bubbel mini

12,00  €  

hartjes in bubbel 20,00  €          

mister & misses Valantine 

45 €/st of 80€ voor het koppel

                      Valentino 18,00  €    



                            hart duo 80,00  €          

                                         flower hart 40,00  €   

Love organic op voet 75,00  €          

love organic naam 70,00  €    

naam ( max 5 letters / 4 € per bijkomde letter )



            Verjaardag 

verjaardag Paw patrol ± 1m 

35,00  €          

verjaardag Spiderman

25,00  €    

       verjaardag MNM 30,00  €          

         Lego ninjago 40,00  €    



verjaardag lentekriebels klein

40,00  €          

          verjaardagspilaar 25,00  €    

verjaardag lentekriebels groot 

50,00  €          

verjaardag unicorn 50,00  €    



                  verjaardagspilaar twist ± 160 hoog 

verjaardag mega 75,00  €          35,00  €    

verjaardag elegant 40,00  €   



   verjaardag baseline 25,00  €          

verjaardag jubelee 40,00  €    

circel present 35,00  €    

verjaardag basic 20,00  €          



Beertje 25,00  €    

magical day 20,00  €          

ballonnen in ballon helium

20,00  €    

20,00€     

                de ballonnen kunnen ook gevuld worden met geld , altijd leuk als geschenkje 



Communie / babyborrel / trouw 

fles met bubbels 

65,00  €  

plafondslingers 4 €/m

Pilaar   klassiek 35,00  €          

ballonboeket 18,00  €    



Pilaar basic 35,00  €    

Pilaar chique 50,00  €          

Helium single 10,00  €    

helium tros 18,00  €          

                    tafelstuk ballon in ballon

15 € /st



tafelstuk large 40,00  €    

bubbel klassiek 21 € /st

                                            tafelstuk elegant 

35,00  €          



                    tafelvoetbal 15,00  €          

voetbalpilaar groot  40,00  €    

tafelvoetbal twisted 15,00  €    

trouwkoppeltje 

50,00  €   



pilaar 45,00  €   

schommelbaby 35,00  €          

     pilaren met bubbel 17,00  €          

babyflower

32,00  €  

               ringbaby

37,00  €      



          Gifts / ideetjes 

spiderman groot 72,00  €          

star-wars 23,00  €    

unicorn in bubbel 20,00  €          



bubbelbloem 25,00  €          

             gouden boeket 32,00  €    



golden flight 20,00  €          

dronken aapje 15,00  €    

* drank niet inbegrepen 

Mickey 28,00  €    

champion 35,00  €          

regenboog ±  140 breed 130,00  €  



figuren 32,00  €          

vlinder 32,00€        

jungle 38,00€        



Pony in de wei

30,00  €                            

15,00€     

snoeppotjes 

7,00  €                              snoep niet inbegrepen

Leo 130,00€    



Bogen 
standaard 

130,00€   

luxe 140,00€    

superdeluxe 200,00  €  



fotobooth ± 220 hoog en 350 lang 250,00€      halve organic boog 

halve organic boog klein 75,00€      



ALGEMENE VOORWAARDEN - OPMERKINGEN  

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw 

Afmetingen en afbeeldingen kunnen licht afwijken van de realiteit 

Deze afbeeldingen geven geen enkele verbintenis met de realiteit aangezien alles hand/maatwerk is 

en omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat bepaalde kleuren of ballonnen uit het assortiment gaan

Linirent heeft het recht om de prijzen aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving 

   in geval van prijsstijgingen wordt u dit meegedeeld voorafgaand aan uw bestelling

Bij grotere aantallen vraag vrijblijvend een offerte op maat  

Bij bestellingen wordt er een voorschot gevraagd voor de helft van de prijs,  

bij afhaling of levering betaalt u de rest 

Bij sommige stukken hebben we frame's of pilaren nodig hiervoor wordt altijd een waarborg gevraagd 

die varieert tussen 15 en 50 euro afhankelijk van wat het is 

De levensduur van een ballon is heel moeilijk te bepalen, de gemiddelde levensduur gaat van 2 tot 4 weken

       de levensduur wordt vooral bepaald door de omgevingsomstandigheden zoals licht en temperatuur 

Grote stukken kunnen ook geleverd worden , de verplaatsingkosten zijn altijd op aanvraag 

Had u toch nog iets anders in gedachten geef ons zeker uw idee door en we maken u een prijs op maat 

alle kleuren - vullingen - vormen kunnen aangepast worden naar eigen smaak 

     the only limit is your imagination 

  Linirent - Liniballoon

De Schrijver Peter Bvba 

 Herdergemsestraat 48

        9340 Lede

       0477 38 19 26

  www.linirent.be 

verhuur van tafels - stoelen - tenten - glazen - borden

               springkastelen - volksspelen - discobar

     skydancers - ledscherm - lachspiegels - jacuzzi's 

Ballondecoratie's 


