
Retouches  

Rok 

verkorten machinaal (zonder voering)         12 €  

verkorten met de hand genaaide zoom (zonder voering)     15 €  

verkorten machinaal (met voering)         15 €  

verkorten met de hand genaaide zoom (met voering)      17 €  

verbreden / versmallen (zonder voering)       15 €  

verbreden / versmallen (met voering)        17 €  

verbreden / versmallen inclusief tailleband       20 €  

verbreden / versmallen inclusief tailleband (met voering)     22 €  

nieuwe voering (exclusief voering)       45 €  

rits vervangen  (inclusief rits)        25 €  

Indien rits, zak of split in de zij naad is verwerkt extra      10 € 

kleedje 

verkorten machinaal (zonder voering)         12 € 

verkorten met de hand genaaide zoom (zonder voering)     15 €  

verkorten machinaal (met voering)         15 €  

verkorten met de hand genaaide zoom (met voering)      17 €  

verbreden / versmallen  (zonder voering)       15 €  

verbreden / versmallen  (met voering)        17 €  

nieuwe voering (exclusief voering)       50 € 

 rits vervangen (inclusief rits)        30 €  

Indien rits, zak of split in de zij naad is verwerkt extra      10 € 

broek  

verkorten machinaal          12 € 

verkorten met de hand genaaide zoom        15 € 

verbreden / versmallen  in de achternaad       19 € 

rits vervangen  (inclusief rits)        30 € 

broekspijpen versmallen / verbreden        15 €  

jeansbroek verkorten met behoud van originele zoom      15 € 

klassieke broek met stootband  (inclusief nieuwe stootband)    20 €  



Indien rits of split in de zij naad is verwerkt extra      10 € 

blouse  

verkorten lengte         15 €  

versmallen / verbreden         15 € 

mouwen inkorten blouse         14 € 

mouwen inkorten blouse met voering        17 €  

mouwen inkorten blouse met knoopsgaten en voering      30 €  

aanzetten knopen          1.5 €  

knoopsgaten maken machinaal         5 € 

schouders ophalen          15 €  

Indien rits of split in de zij naad is verwerkt extra      10 € 

Jas  

verkorten lengte (zonder voering)        30 €  

versmallen / verbreden (zonder voering )        25 €  

verkorten lengte (met voering)         45 €  

versmallen / verbreden (met voering )         30 €  

mouwen inkorten jas          20 €  

mouwen inkorten jas met voering        25 €  

mouwen inkorten jas met knoopsgaten en voering      30 €  

aanzetten knopen (per knop)         1.5 €  

knoopsgaten maken machinaal (per knoopsgat)      5 €  

rits inzetten (inclusief rits)        50 €  

voering vervangen (exclusief voering)        90 €  

schouders ophalen          30 € 

Reparaties  

herstellingen gat in kleding         15 €  

losgekomen naad          7 €  

herstellen zak           7 €  

nieuwe zak (per zak)         15 € 

 

 



Op maat  

Huisdecoratie 

Kussens met rits       25 eur   

Tafellaken        50 eur 

Tafelloper         15 eur  

 …..         prijs  op aanvraag 

Mousse op maat  

Prijs afhankelijk van dikte en afmetingen Prijs offerte  

 

 

Gordijnen  

Steeds op offerte 

Vrijblijvende offferte bij u thuis. 

Interieuradvies op maat. 


