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The Suicide Club bevindt zich in het Groot Handelsgebouw; een 
rijksmonument ontworpen door visionaire architect Huig Maas-
kant (1907-1977). De eerste heipaal ging op 17 mei 1947 de grond 
in, tijdens de eerste Reconstructiedag. Het gebouw werd volle-
dig gerenoveerd in 2005. Tien jaar later, in juni 2015, opende The 
Suicide Club haar deuren als de enige rooftop cocktailbar en 
restaurant van Rotterdam.

The Suicide Club legt de lat hoog en heeft een passie voor mu-
ziek, eten, drinken en kunst. Tijdens het weekend transformeert 
het restaurant in een nachtclub die naadloos aansluit op het 
kosmopolitische karakter van de stad. The Suicide Club denkt 
graag mee over op welke wijze we van uw evenement een 
groot succes kunnen maken.

Inleiding over TSC

https://www.facebook.com/TheSuicideClubRotterdam
https://www.instagram.com/the_suicide_club_/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCCEuC9QpdADfTwoAiGmKuug
https://open.spotify.com/playlist/5Um5CGZS5Vxt1TRtoWXTVP
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Chef Freek Dekker:

Na gewerkt te hebben bij onder andere Okura en de Zwethheul 
weet chef Freek hoe hij creatief kan koken op het hoogste 
niveau. Hij heeft ons zusterrestaurant Ayla haar tweede Bib 
Gourmand op een rij gebracht. Verwacht traditionele Aziatische 
gerechten modern gepresenteerd met een twist en unieke 
creaties van de hand van de meester.

Max de Smit:

Restaurantmanager Max heeft zijn sporen verdiend bij Fuiks, 
voordat hij aan de slag ging bij ons zusterrestaurant Ayla. Sinds 
2018 draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen 
de bar en het restaurant. Max maakt graag een custom cocktail 
voor uw event.

Harvey Sambo:

Onze clubmanager Harvey kent de ins en outs van het nacht-
leven en is een gastheer pur sang. Na Salmuera, Harkema en 
Jimmy Woo in Amsterdam is hij in 2017 bij The Suicide Club aan 
de slag gegaan om de bar en restaurant naar een hoger level te 
brengen als nachtclub. 

Cindy Kiota:

Creative director Cindy verzorgt alle entertainment bij The Suici-
de Club. Van live muziek, tot body painting, dansers en dj’s. Alles 
is mogelijk. Cindy verzorgt graag het entertainment dat past bij 
uw event. 

Team
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Shared dining

Bij The Suicide Club geloven we in shared dining en walking dinners. Bij een walking dinner zijn u en uw gasten niet aangewezen op één 
zitplaats, maar hebben alle tijd voor informele contacten. Een walking dinner is origineel, modern en vooral sociaal; het antwoord op het 
vaak stijvere sit down groepsdiner. Mensen worden niet onderbroken in hun gesprekken, het feest blijft lekker lopen en men kiest zelf 
zijn of haar gesprekspartners. Het is niet voor niets dat walking dinners vaak worden toegepast als zakelijk netwerkmoment.

Alle gerechten worden door het team van The Suicide Club gepresenteerd en uitgeserveerd op kleine bordjes, waardoor deze uw gas-
ten op de juiste temperatuur en in prettige porties bereiken. Natuurlijk kunnen we rekening houden met tijdslimieten en dieetrestricties. 

Producten
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Walking dinner: 
The Suicide Club Dining Experience 

Verwen uw gasten met een diner bestaande uit een geba-
lanceerde aaneenschakeling van typische The Suicide Club 
gerechtjes welke worden geserveerd in vier, vijf of zes rondes. 
De hapjes worden verspreid over een periode van ongeveer 2-3 
uur uitgeserveerd, zodat uw gasten genoeg tijd hebben om bij 
te praten met een drankje.

Het vijfgangen walking dinner bestaat uit een zalmtartaar met 
wakamé créme en furikake, gevolgd door onze crispy pajeon:
een met rivierkreeftjes gevulde pannenkoek, geserveerd met 
gegrilde gerookte zeekat. Vervolgens wordt onze klassieker, 

de Tokyo Tempura, geserveerd; een 5-spiced groentetempura 
met gekruide Teriyaki. Het hoofdgerecht bestaat uit een kruidige 
runder rendang; The Suicide Club style. Als afsluiter serveren we 
Sticky fried rice, geserveerd met jasmijnijs.

Het zesgangen walking dinner is onze extra feestelijke optie, 
waarbij Sticky shrimp aan het menu worden toegevoegd. Dit zijn 
onze beroemde geglaceerde garnalen op het The Suicide Club 
spijkerbed. Bij het viergangen walking dinner wordt de Tokyo 
Tempura achterwege gelaten.

4 course dining 
experience

5 course dining 
experience

6 course dining 
experience

€37,50 per persoon

Drank flight €35 per persoon

€45 per persoon €55 per persoon

Zalmtartaar Zalmtartaar Zalmtartaar

Crispy Pajeon Crispy Pajeon

Tokyo tempura Tokyo tempura

Crispy Pajeon

Rendang , Suicide 
Club Style

Rendang , Suicide 
Club Style

Rendang , Suicide 
Club Style

Sticky shrimp

Sticky fried rice met 
jasmijnijs

Sticky fried rice met 
jasmijnijs

Sticky fried rice met 
jasmijnijs

Bij The Suicide Club kunnen we walking dinners organiseren voor 
groepen van 12 – 250 personen. Vanaf 120 personen raden we u 
aan The Suicide Club exclusief af te huren.

Drank-flight bij The Suicide Club 
dining experience

Om The Suicide Club dining experience compleet te maken kunnen we een drankflight aanbieden. Hiervoor hebben we een selectie 
gemaakt van onze favoriete wijnen, bieren en cocktails, die perfect aansluiten op The Suicide Club dining experience. Natuurlijk ook met 
een Aziatische invloed, zoals bij de Asahi Super Dry, en een aantal klassiekers met een twist, zoals de Suicide Club limoncello. 

The Suicide Club flight bestaat uit een glas bubbels bij binnenkomst, een glas witte wijn, een glas rode wijn, een biertje en een Suicide 
likeur. €35 per persoon
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Walking Lunch

The Suicide Club’s lunch bestaat uit vier gangen waar een breed 
scala aan smaken voorbijkomen terwijl u staand luncht. Van de 
lichtzoete aardpeersoep met een zacht mondgevoel, die toch 
ook romig en rokerig is, gaat men over naar de zuurdesemsand-
wiches met aardse, hartige tonen. Deze tussengang wordt 
gevolgd door een hoofdgerecht met vlees, vis of vegetarisch 
hoofdelement. De lunch wordt afgesloten met onze beroemde 
verfrissende kalamansi curd pie. 
De lunch wordt uitgeserveerd als walking lunch en is inclusief 
huisgemaakte Suicide Club sappen en koffie of thee. 
We kunnen uw lunch verzorgen op de dagen dat The Suicide 
Club geopend is vanaf 30 personen. Indien u op dagen dat we 
gesloten zijn graag een lunch door ons laat verzorgen kan dit op 
aanvraag. Neem daarvoor contact met ons op.

Viergangenlunch

€32,50 per persoon

Suicide Club sap, koffie en thee

Aardpeersoep met gerookte eidooier en rozemarijn

Zuurdesembrood met avocado en shiitake

Kalamansi curd pie

Keuze uit:
- Rendang: zacht gegaarde sukade met spicy rendang saus
- Kabeljauw met citrus hollandaise en selderij gratin
- Gegrilde paksoy met schuim van walnoot en kimchi salade

mailto:hello%40thesuicideclub.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20lunch%20organiseren%20bij%20The%20Suicide%20Club
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Hapjes

Voor uw borrel kunnen we heerlijke hapjes serveren met Aziati-
sche invloed. Al deze bites zijn staand uit de losse hand te eten. 
Deze hapjes bestaan uit een Chicken fried spring roll, Tokyo 
tempura, Shrimp Dim sum en een Thai green curry ball. Ideaal 
om van te genieten met een drankje in de hand op het terras na 
het werk, of voor de lekker erbij. 

Snack menu

€9,50 per persoon

Chicken fried spring roll

Tokyo tempura

Shrimp Dim sum

Thai green curry ball

The Suicide Club bites experience

Indien u een bijzondere smaakervaring voor de kleine trek zoekt kunt u kiezen voor The Suicide Club bites, of The Suicide Club bites – 
deluxe. Chef Freek Dekker heeft de typische The Suicide Club twist aan deze hapjes gegeven. Geniet van een Shrimp Dim sum en steak 
tartaar, of ga voor dat beetje extra luxe, door te kiezen voor onze oester met sambal, emping en sjalotjes en onze beroemde Sticky 
shrimp.  Perfect voor een borrel na het werk, of de start van een complete avond uit. Wanneer u uw gasten een volwaardige maaltijd 
willen aanbieden raden wij u het The Suicide Club Dining experience aan.
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The Suicide Club 
bites

The Suicide Club 
bites - deluxe

€12,50 per persoon

€18,50 per persoon

Steak tartaar balletjes 
met wakame

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

1 stuks

Steak tartaar balletjes 
met wakame

Oesters geserveerd met
sambal, emping en sjalotjes 

Kipspies geserveerd met 
Jalapeno zeewiersaus

Kipspies geserveerd met Jalapeno 
zeewiersaus

Sticky Shrimp garnalen 
gelaceerde Yuzu karamel saus

Shrimp Dim sum

Shrimp Dim Sum

Tokyo Tempura
5-spiced groententempura 
geserveerd met spiced teriyaki

Tokyo Tempura
5-spiced groententempura geserveerd 
met spiced teriyaki
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Extras food bij exclusieve partijen

Friet-station
Geniet ongelimiteerd van onze heerlijke zoete aardappelfriet met zwarteknoflookmayonaise.  €350 + €3.50 per persoon.

Oesterbar Suicide style 
Vers opengestoken oesters van Marennes-Oléron’s “Geay no3”
Geserveerd met framboos, sjalot, shisho blad, emping en sambal. €350 + €4.00 per persoon.

Thai Green Curry Balls
Ideaal als midnight snack, of bij een biertje: de Thai green curry ball. Geserveerd in oosterse stoommanden de favoriet 
voor een snel hapje tussendoor.
24 stuks € 20
60 stuks € 45
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The Suicide Club heeft een bartendersteam dat uw gasten 
gehydrateerd kan houden. Deze getalenteerde barmannen 
verwelkomen uw gasten met een klassiek glaasje bubbels, 
tappen perfecte biertjes, kunnen alle cocktails maken die u kent, 
bereiden een unieke cocktail in de kleuren van uw bedrijfslogo 
en luiden uw feest in met een ‘elixir’

Welkomstdrankje

Een goed begin is het halve werk. U gasten kunnen welkom 
geheten worden met een welkomstdrankje. Dit kan een glas 
prosecco zijn (€ 7.00), of champagne (€ 11.50), een longdrink 
cocktail (€ 9.50) of een custom drankje naar uw wens (prijs op 
aanvraag). 

Drank-flight bij The Suicide Club dining experience

Om The Suicide Club dining experience compleet te maken 
kunnen we een drankflight aanbieden. Hiervoor hebben we een 
selectie gemaakt van onze favoriete wijnen, bieren en cocktails, 
die perfect aansluiten op The Suicide Club dining experience. 
Natuurlijk ook met een Aziatische invloed, zoals bij de Asahi Su-
per Dry, en een aantal klassiekers met een twist, zoals de Suicide 
Club limoncello. 

The Suicide Club flight bestaat uit een glas cava bij binnenkomst, 
een glas witte wijn, een glas rode wijn, een glas bier en een 
likeur. De flight is ook los af te nemen.
€35 per persoon

Drankarrangementen

Bij The Suicide Club bieden we verschillende drankarrangemen-
ten aan. Het open bar arrangement voor drie uur kost € 40.50 
per persoon en laat uw gasten onbeperkt bier, fris en wijn aan 
de bar bestellen.

Indien u ook cocktails aan uw gasten wil aanbieden dan kost dit 
drieurige arrangement € 55.50 per persoon. Uw gasten kunnen 
kiezen uit drie longdrinkcocktails: de Dark n stormy, Moscow 
mule en de klassieker: Gin tonic. Beide arrangementen kunnen 
verlegd worden voor 10 euro per uur. 

Drank arrangementen



12

Drankentertainment

Een cocktailworkshop, een spirits flight tasting in de lift, een 
cocktail geinspireerd op uw logo of te lanceren product of u 
heeft zelf iets in gedachten? Er is veel mogelijk bij The Suicide 
Club. Vraag naar de mogelijkheden. Prijzen voor custom dran-
ken en drankentertainment zijn op aanvraag.

Clubtafels

Zet uw avond voort door te blijven een clubavond, of nodig 
uw relaties uit voor een compleet verzorgde avond uit, en kies 
voor een clubtafel. Met een clubtafel geniet u van persoonlijke 
service; een afgebakende tafel met het beste uitzicht waar u 
met bottle service in de watten wordt gelegd.

Bottle service

Indien u geen behoefte heeft aan een clubtafel met zitplaat-
sen, maar wel graag een fles wil afnemen met soda’s voor een 
verzorgd avondje uit, dan kunt u kiezen voor bottle service. 
Voor 200 euro kunnen we u bottle service aanbieden en zal een 
fles rum, gin of wodka met soda’s naar keuze voor u klaarstaan 
bij aankomst. Let op: dit is exclusief entree tot de club. Zie ons 
programma voor entreeprijzen.

Ladiestafel Clubtafel Premium clubtafel

€250 €450 €550

Bij de bar Uitzicht over de haven Op het podium

Gastenlijst, fast lane Gastenlijst, fast lane Gastenlijst, fast lane

Complementair gebruik toilet en lockers Complementair gebruik toilet en lockers Complementair gebruik toilet en lockers

Persoonlijk ontvangst host Persoonlijk ontvangst host Persoonlijk ontvangst host

Fles wodka ( 35cl ) & rose lemonade of soda’s Fles sterk & soda’s Fles sterk & soda’s

Ruinart blanc des blancs Champagne

Fireworks

Maximaal 4 personen Maximaal 6 personen Maximaal 6 personen

mailto:business%40makeamess.nl?subject=Aanvraag%20drankentertainment%20The%20Suicide%20Club
https://www.thesuicideclub.nl/program
https://www.thesuicideclub.nl/program
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Restaurant & club 

The Suicide Club is ontworpen door interieurontwerper Mehdi 
le Mair (bekend van Ayla en FG). Met bijzondere elementen als 
de met kaarsen gevulde wijnkast, de opvallende bar in het mid-
den van het restaurant, een visgraatvloer, ramen van vloer tot 
plafond en uitzicht over zowel de binnenstad als de Rotterdam-
se haven is het restaurant uniek in zijn Nederland. Tijdens ope-
ningstijden is het restaurant ingedeeld in een dineropstelling. 
Na 22:00 wordt het restaurant omgevormd tot club en worden 
tafels en stoelen verwijderd. 

Bij een exclusief evenement kunt u kiezen voor een door u ge-
wenste opstelling. Het restaurant biedt ruimte aan 80 couverts, 
het staande walking dinner voor 250 personen en er kan door 
350 personen binnen gedanst worden. In de zomer ligt onze 
capaciteit hoger aangezien het terras ingezet kan worden. The 
Suicide Club beschikt over een nachtvergunning. Wat inhoudt 
dat uw event tot na middernacht kan duren.

Zaalhuur bij exclusiviteit

Bij The Suicide Club rekenen we geen zaalhuur, maar een om-
zetgarantie over food & beverage. Dit houdt in dat de minimale 
omzet een bepaald bedrag dient te bereiken. Indien dit niet het 
geval is, zal er huur in rekening gebracht worden om tot onder-
staande bedragen te komen.

Zondag, maandag, dinsdag of buiten openingstijden*€ 5.000
Woensdag € 10.000
Donderdag  €15.000
Vrijdag & zaterdag enkel bij hoge uitzondering. Neem contact 
op voor de mogelijkheden.
* = voor 16:00 op woensdag - zaterdag

Ruimtes
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Rooftop berbertent

The Suicide Club beschikt met een oppervlakte van 500m2 over 
het grootste rooftopterras van Rotterdam dat uitkijkt over de 
binnenstad van Rotterdam. Dit terras is gedeeltelijk overdekt 
door onze berbertent; waar perfect gelounged kan worden op 
de verschillende verhogingen. Het deel van het terras dat over 
het Centraal Station uitkijkt beschikt over een eigen bar en kan 
exclusief afgehuurd worden tijdens openingstijden. Het is mo-
gelijk om uw borrel, lunch of diner op het rooftopterras plaats 
te laten vinden. Daarnaast is het terras uitermate geschikt voor 
barbecues (op aanvraag). Er kan tot 23:00 muziek op lounge 
niveau gedraaid worden op de rooftop. 

mailto:business%40makeamess.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20barbecue%20op%20het%20Suicide%20terras
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Kriterion

Via ons dakterras hebben we toegang tot voormalig bioscoop Kriterion. Deze ruimte met 325 vaste plaatsen heeft uitzicht over het 
Stationsplein, beschikt over een projector en twee vaste microfoons (technische uitbreiding mogelijk) en is uitermate geschikt voor uw 
presentatie of plenaire gedeelte van de dag voor of na het diner. The Suicide Club kan deze ruimte voor u boeken. Het CIC heeft als 
voorwaarde dat alle verhuur voorbehouden is aan zakelijke events die gelieerd zijn aan innovatie. 
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The Suicide Club wil uw event graag een succes maken en kan 
ondersteunen in het organiseren van het entertainment bij een 
avondvullend programma met feest of een dagprogramma.

Muziek

Bij exclusieve event heeft u de mogelijkheid om uw eigen mu-
ziek te kiezen. Bij The Suicide Club heeft onze creative director 
Cindy Kiota een uitgebreid netwerk aan bands, dj’s, zangers, 
spoken word en meer. Deze muziek kan zowel als achtergrond 
gedraaid worden of om op te dansen. Als u aangeeft welke stijl 
u graag hoort tijdens uw event, zoekt zij de beste match. 
Wanneer u graag uw eigen dj of act inzet is het mogelijk dat 
deze gebruik maken van onze technische voorzieningen. Prijzen 
op aanvraag. 

Dans

We werken samen met de dansers van House of Vineyard en 
het Hiphophuis. De dansers kunnen een korte show opvoeren of 
een avond lang uw feest aankleden. Prijzen op aanvraag.

Entertainment

Naast muziek en dans zijn er vele manieren om uw evenement 
een groot succes te maken. Wij kunnen een gastheer- of vrouw 
uw gasten een speciaal ontvangst bieden, een photobooth of 
een fotograaf kan uw event voor altijd vastleggen en u kunt uw 
eigen zangtalent inzetten bij karaoke. Onze lifthost kan een per-
soonlijke boodschap verkondigen, er kan een korte dansperfor-
mance worden uitgevoerd door getalenteerde hiphop of vogue 
dansers, of een bartender kan een kleine proeverij aanbieden in 
de lift. Hiermee wordt de toch al onalledaagse entree van The 
Suicide Club nog unieker en spectaculairder. 
Tijdens een event op ons terras kunnen serveersters in een the-
ma of uw branded kleding naar wens oesters, drankjes of friet 
uitlopen; of ondersteunen bij het uitdelen van goodie bags. Wilt 
u graag een host of MC inzetten om aankondigen te doen? Ook 
dit is mogelijk. Op welke wijze u ook ondersteuning zoekt bij 
uw evenement; wij denken graag mee om uw evenement een 
succes te maken. 
Alle vormen van entertainment zijn maatwerk. Neem contact 
met ons op voor de mogelijkheden.

Technische ondersteuning

Zoals wij passie hebben voor eten, drank, muziek en kunst; heeft onze vaste partner MSE passie voor alles met licht, geluid en beeld. 
Wanneer u uw event wil aankleden met sfeerlicht, een presentatie wil vertonen, een speech wil houden of een band wil laten optreden: 
MSE zorgt ervoor dat dit een succes wordt door maatproducties van hoog niveau, volledige drive-in shows en technische support te 
verzorgen voor uw event.

Entertainment en aankleding
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The Suicide Club heeft een prachtig uitzicht, terras en interieur en is vaak ingezet als filmlocatie van speelfilms en commercials. Het afhu-
ren van The Suicide Club gaat altijd in overleg en de context van het gefilmde nemen we mee in deze overweging. 

Als richtlijn kunnen onderstaande bedragen per draaidag genomen worden. Hierbij kan er exclusief gebruikt gemaakt worden van The 
Suicide Club en/of haar terras, buiten openingstijden. Filmen gedurende openingstijden is altijd maatwerk. Neem contact met ons op 
indien u een filmshoot wil aanvragen. 
Draaidag (8 uur): € 1250 / Dagdeel (4u): € 750

Filmshoots

mailto:business%40makeamess.nl?subject=Filmen%20bij%20The%20Suicide%20Club
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The Suicide Club is te vinden in het Groot Handelsgebouw aan Stationsplein 45, naast het Centraal Station.  Gebruik de hoofdingang van 
het Groot Handelsgebouw, passeer de liften, ga door de draaideur en vind de ingang naar onze liften aan uw linkerhand op de binnen-
plaats. 

Parkeren kan in parkeergarage P1. Navigeer hiervoor naar Conradstraat 52 en neem de ingang aangeduid met ‘Parkeren’. Parkeren in het 
Groot Handelsgebouw kost €2.50 per uur. Laden en lossen, of afgezet worden door een taxi, kan recht voor onze liften. Hiervoor navi-
geert u naar Conradstraat 52 en neemt de ingang aangeduid met ‘Laden en lossen’. De maximum wachttijd op deze plek is 20 minuten. 
Hierna wordt er € 2.50 per kwartier gerekend. 

The Suicide Club is voor algemene vragen te bereiken via hello@thesuicideclub.nl of telefonisch tijdens openingstijden op 010 8468797. 
Voor groepsboekingen en evenementen op maat, kunt u mailen naar business@makeamess.nl

Reserveringen tot 10 personen kunt u 24 uur per dag via onze website plaatsen: www.thesuicideclub.nl 
The Suicide Club is geopend op woensdag van 16:00-01:00, op donderdagen van 16:00 – 02:00 en vrijdagen en zaterdagen van 16:00-
05:00. 

De nachtprogrammering van The Suicide Club is te vinden via www.thesuicideclub.nl/program 

Adres

The Suicide Club
Stationsplein 45 B8.032
3013 AK ROTTERDAM
KVK: 62376888
BTW: 854793975B01
Bankrekening: NL60RABO0301464596
The Suicide Club is onderdeel van Mess Group

Social Media

www.thesuicideclub.nl
Instagram (@the_suicide_club_)
facebook (@TheSuicideClubRotterdam)
bookdinners 

Bereikbaarheid

Contact en openingstijden

mailto:business%40makeamess.nl%20?subject=Groepsboekingen%20en%20evenementen%20op%20maat%20The%20Suicide%20Club
http://www.thesuicideclub.nl
http://www.thesuicideclub.nl/program
http://www.thesuicideclub.nl
https://www.instagram.com/the_suicide_club_
https://www.facebook.com/TheSuicideClubRotterdam
https://www.bookdinners.nl/restaurants/rotterdam/the-suicide-club
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Al onze prijzen zijn exclusief BTW. 

In het geval dat er allergieën of dieetrestricties zijn, horen wij 
dit graag uiterlijk een week voor het evenement, zodat we hier 
rekening mee kunnen houden.

Het definitieve aantal gasten dient een week voor de reserve-
ring bevestigd te worden. Dit vormt de basis voor onze voorbe-
reiding en facturatie.  Indien er een hoger aantal gasten geteld 
wordt tijdens uw evenement, geldt dit als het definitieve aantal. 
Voor de onaangekondigde gasten geldt een toeslag van 10% 
i.v.m. last minute inkoop, voorbereiding en personeelsinzet. 

Er kan kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen voor de 
reservering. Indien de reservering binnen 14 dagen wordt 
geannuleerd brengen we 40% van de totale waarde in rekening, 
en in het geval van annulering binnen 4 dagen voor de reser-
vering, brengen we 100% van de waarde van de reservering in 
rekening. 
Betaling geschiedt contant, met pin of creditcard; of op factuur 
is alleen mogelijk indien dit van tevoren is overeengekomen.

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 kalender-
dagen. Indien niet opgenomen in deze voorwaarden, gelden de 
Uniforme Voorwaarden Horeca (www.khn.nl/uvh-nl). 

Voor offertes van € 3000 of meer, vragen we een aanbetaling 
van 50% ten minste 7 dagen voor uitvoering. Na bevestiging van 
de offerte kunnen we u een factuur toezenden. 

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en aanbod.

Regulars

Algemene
voorwaarden

http://www.khn.nl/uvh-nl
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