De Party SUPERMARKT

Versiering - Decoratie - Hoeden - Pruiken - Vlaggen - Make-up
Hawaï - Sint - Kerst - Gala - Halloween

Historische-, Folkloristischekleding & Uniformen
www.

K o s t u u m v e r h u u r .be

Zie ommezijde/bijlage
voor het invullen v.d.
matenlijst

Ind. Balendijk 218
3920 Lommel-België
Tel: +32-(0)11/54.41.01
info@kostuumverhuur.be
BTW BE 0444.211.005 RPR Hasselt
Nagelmackers 132-4390796-35
IBAN BE57 1324 3907 9635 Bic BNAGBEBB

Met de correct opgemeten maten kunnen wij als Meester Costumiers het passende kostuum selecteren

Beste klant,
Deze tekening toont hoe u best de maten kan
opmeten.
Let op ! Enkel door de lintmeter licht aan te
spannen meet u de correcte maat. Deze maat
noteren ZONDER EXTRA SPEL!!!
U moet de exact opgemeten maat invullen.
De mouwlengte kan niet voor alle kostuums
worden aangepast, doch wij doen ons best.

1 = Hoofd tot grond. Dus de totale lengte van
de persoon.
3 = Lende (taille) dit is de plaats waar de broek
wordt gedragen.
7 = Hoofdomtrek. Gemeten waar de rand van
de hoed zou komen net boven de oren.
8 = Mouwlengte. Deze maat wordt gemeten
met gebogen arm.
Aan de hand van uw gegevens kunnen wij een
passend kostuum uitkiezen.
Onze kostuum specialisten selecteren voor u een
aangepaste en passende outfit uit een collectie van
wel 65.000 historisch verantwoorde kostuums.
Wij hebben ALLES! Uniformen, gala, smokings, elke
kleding stijl, ook voor party’s en carnaval.
Kostuum nodig? Slechts één adres
Feestshop & Kostuumverhuur te Lommel
verkoop & verhuur

In te vullen volgens het instructieblad.
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Het is enkel in uw voordeel indien de maten correct worden ingevuld. Wij hebben graag dat u tevreden bent, dus extra speling rekenen wij er zelf bij.
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Ind. Balendijk 218 B-Lommel

Feestshop & Kostuumverhuur
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Contactpersoon

Groep

De lijst compleet invullen (zelfs een leek kan dit in +- 2 minuten). Maten strak opmeten (zonder spel) en invullen.

MATENLIJST

