Va n Vu g t Ve r h u u r
Partyservice & Drankenhandel

tenten
Een witte of een zwarte tent. Het mooiste materiaal. Perfecte constructies,
degelijk afgewerkt. Alle tentaccommodaties voldoen aan de allerhoogste
criteria als het gaat om veiligheid, kwaliteit en gezelligheid. Of het nu
een kleine of grote gebeurtenis betreft, we leveren grote tenten, maar
ook intieme, kleinere onderkomens die netjes worden geplaatst en na de
feestelijkheden weer keurig voor u worden gedemonteerd. Op elke locatie
kunnen wij met onze tenten voor privé feesten uit de voeten. Met onze
schitterende tenten, perfecte begeleiding en jarenlange ervaring maken wij
van elk feest een onvergetelijke gebeurtenis.

van vugt verhuur
Van Vugt verhuur is een dynamisch partyverhuurbedrijf dat een steeds
grotere naamsbekendheid geniet in de hele regio. In 1996 zijn wij, vanuit onze
drankenhandel, kleinschalig gestart met het verhuren van partymaterialen
en tenten. Inmiddels hebben wij een uitgebreid assortiment ter beschikking
waarmee wij ons duidelijk van onze collega’s onderscheiden.
Kwaliteit, creativiteit, persoonlijk advies en flexibiliteit zijn de kenmerken
waarmee wij ons tot de besten kunnen rekenen. Dankzij onze persoonlijke
aandacht en advies zijn wij ervan overtuigd dat wij voor uw feest aan huis,
evemnement of bedrijfsfeest voor u het verschil kunnen betekenen. In
combinatie met ons uitgebreid assortiment van meubilair en aluminium tenten
kunnen we flexibel inspelen op al uw wensen.
Ons streven is u de beste kwaliteit te leveren door maatwerk.

Contact
Van Vugt Verhuur
Herenengstraat 20
5397 BE Lith
Telefoon: 0412 481470
leon@vanvugtverhuur.nl
www.vanvugtverhuur.nl

stretchtenten
Oorspronkelijk werden deze tenten dagelijks gebruikt
door de oude bedoeïenen, waar de tent een belangrijk
onderdeel vormde binnen de samenleving. De
afgelopen jaren zijn deze tenten verder ontwikkeld
door ze aan te passen aan ons klimaat en Europese
normen op het gebied van brandveiligheid. Door hun
eenvoud zijn ze makkelijk en snel te plaatsen voor alle
prive feesten en zakelijke evenementen.

De tenten geven een intieme sfeer en kunnen door de
flexibele stof en de traditionele Zuid-Afrikaanse houten
palen in elke gewenste vorm worden gebouwd.
Deze tentconstructie kan volledig afgesloten worden
opgezet of met de zijkanten open, voor een gastvrije
uitstraling. Tevens is het mogelijk om deze tent te
bevestigen aan bestaande bebouwing of andere tenten.

steigerhout
Onze robuuste houten meubelen
geven door het gebruik van
natuurlijke materialen een warme en
natuurlijke uitstraling.
Het (steiger)hout assortiment omvat
zittafels, statafels en een modulaire
bar die in elke gewenste lengte kan
worden gecreëerd.

THEMA's
Van Vugt Verhuur heeft kant en
klare thema’s voor u samengesteld
waarmee u zonder moeite een
specifieke sfeer kunt realiseren
voor uw feest of evenement.
Vanzelfsprekend zijn deze thema’s
naar wens aan te passen. Neem
contact op voor een volledig
overzicht van onze thema’s!

THEMA

lounge wit

