
Algemeen 

- ENKEL NIEUWE OF GEWASSEN KLEDING kan geretoucheerd of hersteld worden. 

- De kledingstukken MOETEN in oorspronkelijke staat binnengebracht worden, d.i. rits niet zelf 

losmaken, … enz. 

- Prijzen zijn inclusief BTW en fournituren tenzij anders vermeld. 

- De prijzen zijn actueel, prijswijzigingen worden zo snel mogelijk aangepast op de website. 

- Afhankelijk van de complexiteit van het kledingstuk, kunnen er supplementen aangerekend 

worden.  Dit zal vooraf worden meegedeeld zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

- Misschien ben ik nog iets vergeten.  Had jij nog iets anders in gedachten.  Contacteer mij eventjes 

en we bespreken de mogelijkheden. 

- Alle retouches worden met de grootste zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd. 

- Enkel cash te betalen, er is geen bancontact aanwezig. 

Prijslijkst 2016 

Broek 

Zoom inkorten machinaal       € 8,00 

Zoom inkorten manueel – blinde zoom      € 10,00 

Zoom inkorten originele zoom       € 10,0 

Zoom inkorten met stootband       € 13,00 

Zoom inkorten met split       € 10,00 

Zoom inkorten met omslag       € 10,00 

Zoom inkorten met rits in zijnaad      € 13,00 

Zoom inkorten met tweelingnaald – stretch (bv. legging)   € 9,00 

Versmallen/verbreden via zijnaden (indien voldoende stof)   € 10,00 

Versmallen/verbreden via zijnaden met rits     € 15,00 

Versmallen/verbreden via middenrug (indien voldoende stof)   € 10,00 

Versmallen via nepen        € 10,00 

Versmallen via nepen en middenrug      € 12,00 

Verbreden van lendenband in middenrug     € 9,00 

Elastiek in broek        € 8,00 

Nieuwe rits         € 15,00 

Supplement bij alle prijzen voor broeken met voering    € 2,00 

Rok 

Zoom inkorten/verlengen zonder split machinaal    € 9,00 

Zoom inkorten/verlengen met split machinaal     € 12,00 

Zoom inkorten/verlengen manueel – blinde zoom    € 11,00 

Inkorten aan lendenband       € 14,00 

Zoom inkorten met tweelingnaald - stretch     € 10,00 



Zijnaden versmallen/verbreden zonder lendenband    € 8,00 

Zijnaden versmallen/verbreden met lendenband    € 10,00 

Versmallen middenrug        € 9,00 

Versmallen via middenrug met rits      € 13,00 

Nieuwe rits inzetten        € 13,00 

Neepjes stikken         € 3/neep 

Lussen op rok         € 3 

Nieuwe voering in rok        € 23,00 

Supplement bij alle prijzen voor rokken met voering    € 2,00 

Jurk 

Zoom inkorten/verlengen zonder split machinaal    € 9,00 

Zoom inkorten/verlengen met split machinaal     € 12,00 

Zoom inkorten/verlengen manueel – blinde zoom    € 11,00 

Zoom inkorten/verlengen met tweelingnaald – stretch    € 10,00 

Inkorten mouwen zonder split machinaal     € 6,00 

Inkorten mouwen met split machinaal      € 8,00 

Inkorten mouwen manueel - blinde zoom     € 10,00 

Inkorten mouwen met manchet, split verhogen     € 12,00 

Zijnaden versmallen/verbreden zonder split     € 9,00 

Zijnaden versmallen/verbreden met split     € 11,00 

Versmallen middenrug        € 9,00 

Versmallen middenrug met rits       € 12,00 

Nieuwe rits         € 16,00 

Fijne epauletten innaaien       € 8,00 

Nieuwe voering in jurk        € 28,00 

Schouderbandjes inkorten       € 4,00 

Supplement bij alle prijzen voor jurken met voering    € 2,00 

Hemd/blouse 

Zoom inkorten zonder split machinaal      € 8,00 

Zoom inkorten met split machinaal      € 11,00 

Zoom inkorten manueel – blinde zoom      € 10,00 

Zoom inkorten met tweelingnaald – stretch     € 9,00 

Inkorten mouwen zonder split machinaal     € 6,00 

Inkorten mouwen met split machinaal      € 8,00 

Inkorten mouwen manueel – blinde zoom     € 10,00 

Inkorten mouwen met manchet, split verhogen     € 12,00 

Kraag herstellen hemd        € 8,00 

T’shirt/pull/sweater/tricot 

T’shirt mouwen inkorten       € 8,00 

T’shirt inkorten         € 9,00 

Schouderbandjes topje inkorten      € 4,00 



Mouwen inkorten met polsband      € 10,00 

Mouwen inkorten zonder polsband      € 8,00 

Tricot mouwen inkorten aan mouwkop      € 10,00 

Tricot mouwen inkorten aan polsband      € 9,00 

T’shirt, trui versmallen aan zijnaad      € 8,00 

Jas/mantel 

Lengte inkorten         € 18,00 

Mouwen inkorten        € 16,00 

Rits vernieuwen        € 25,00 

Rits vernieuwen kinderjas       € 20,00 

Supplement bij alle prijzen voor jassen met voering    € 2,00 

Diversen 

Zak herstellen/vervangen gedeeltelijk      € 8,00 

Zak volledig vervangen        € 12,00 

Achterzak herstellen        € 12,00 

Zak dichtstikken        € 6,00/zak 

Rits in zak         € 11,00 

Rits in pijp         € 8,00/pijp 

Rits in overall         € 18,00 

Gaatjes/scheuren herstellen       € 3,00 

Knopen aannaaien        € 0,75 excl. Knoop 

Knoopsgat maken        € 2,00 

Opstikken ellebooglappen       € 6,00/2 excl. mat. 

 

 

 

 

 


