Tapinstallaties | Tafels | Tankbierwagens | Stoelen | Koeling

Evenementenbericht

De Haas Verhuur in Milsbeek voor tafels, stoelen, biertapmaterialen en
koelingen. Wij leveren snel en volgens afspraak voor grote festivals en
huiselijke evenementen van 2 tot 20.000 bezoekers.

Koeling voor het kerstdiner
Het loopt tegen het einde van het jaar. De kerstsfeer begint al zichtbaar te worden
met lichtjes, groen en versiering. Veel slagerijen zijn al druk met de planning voor de
kerstverkopen: het traditionele kerstdiner zorgt voor een piek in de verkoop van luxe vlees en
vleespakketten. Veel slagerijen komen in december tijdelijk koeling tekort. De Haas Verhuur
levert koelkasten, een koelaanhangwagen of koelcontainer. Ook handig: plaats een kapstok
in de koelcontainer, dan kunt u de bestellingen overzichtelijk ophangen tot ze worden
afgehaald.

Carnaval Roermond
Tijdens Carnaval hebben we bij De Haas Verhuur altijd topdrukte. Volgens een strakke
planning vervoeren wij tafels, stoelen en vooral biertapmaterialen naar verschillende
carnavalslocaties. Aansluitend halen wij het materiaal weer op om het elders te plaatsen
voor de volgende festiviteit. Limburg viert carnaval vooral buiten; hier zult u dan ook veel van
onze tapeilanden, buffetten en verkooppaviljoens aantreffen. Ook de tankbierwagens zijn
volop in bedrijf, met een totaal volume van 4000 liter bier, zodat de feestvierders niet droog
komen te staan. In Roermond gaan elk jaar de remmen los tijdens de Sjtasiefestasie. Vroeg in
de middag gaat het feest van start op het Stationsplein van Roermond. Ieder jaar komen zeker
20.000 feestvierders op de Sjtasiefestasie af. Een keur aan Limburgse en nationale artiesten
treedt op. Ook De Haas Verhuur is jaarlijks van de partij met twee evenementencontainers,
voorzien van zestien tappunten en twee koelingen.

Evenement voor twee …
Ook voor een klein evenement zoals een verjaardag of communie levert De Haas Verhuur
tafels, stoelen, statafels en foldtables. Heeft u twee statafels nodig? Een koelkast? Een
extra zitje buiten? Neem contact op met De Haas Verhuur en het komt in orde. Voor kleine
verhuurorders geldt meestal wel dat u zelf voor vervoer zorgt.

Voortgangstoets in de
Jan Massinkhal in Nijmegen
Heeft u weleens examen of tentamen gedaan in een sporthal? Dan kent u de sfeer: de
grote hal, lange rijen tafels en stoelen en de concentratie van de deelnemers. Af en toe
klinkt geschuifel en gekuch door de hal. Al die tafels en stoelen zijn gemakkelijk te huur bij
De Haas Verhuur. Vier keer per jaar reizen wij af naar de Jan Massinkhal te Nijmegen met 775
examentafels en evenveel stoelen voor de voortgangstoets van geneeskundestudenten van
de Radboud Universiteit. En als in mei de schoolexamens beginnen, is er bij ons in Milsbeek
geen enkele examentafel of -stoel meer te bekennen.
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Ovenberg 2 (Industrieterrein Ovenberg)
6596 DP Milsbeek
Telefoon 0485 516797

info@dehaasverhuur.nl
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