
VERHUUR KSA PIUS X 

Hallo allemaal! 

Doorheen vele jaren hebben we met onze KSA zeer veel materiaal aangekocht. Elke week gebruiken 

wij een deel van dit materiaal om onze leden een onvergetelijke zaterdagmiddag te bieden. Er is 

uiteraard ook een deel van dit materiaal dat we maar een paar keer per jaar gebruiken. Dit deel willen 

we graag verhuren aan mensen die dit beter kunnen gebruiken. In volgende brochure kan u zien wat 

we allemaal ter beschikking stellen. 

PRAKTISCH 

Indien u van plan bent om materiaal van de KSA te huren, kan u contact opnemen met Gust Cuvelier. 

Je kan hem bereiken op zijn gsm (0471 56 22 79) of een mailtje sturen (gust.cuvelier@ksapiusx.be).  

 

 

Sjorbalken en paletten 

- Lengtes: 1m, 2m, 4m, 6m en 8m 

- Prijs: 3 euro per balk per dag 

Vanaf 10 balken bedraagt de prijs 2 euro per balk per 

dag. 

 

 

 

Houten ladders 

- 1 normale ladder beschikbaar 

- 2 uitschuifbare ladders beschikbaar 

- Prijs: 8 euro per dag 

 

 

 

 

Industriële friteuse 

- Werkt op gas 

- Volume van 22 liter olie, handig om grote hoeveelheden frieten te 

verwerken 

- Prijs: 15 excl gas, 40 incl gas 
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Warmtechampignon 

- 2 ter beschikking 

- Prijs: 10 euro excl gas, 30 euro incl gas 

- 1 gasfles is genoeg voor een avond gezellige warmte 

 

 

 

Warmtekanon 

- Handig om snel een tent of ruimte op te warmen 

- Werkt op elektriciteit en gas 

- Prijs: 15 euro excl gas, 35 euro incl gas 

 

 

Groot aanbod aan industrieel kookgerei 

Indien u dit kookgerei wil zien, kan u contact opnemen 

met Gust Cuvelier. 

- Mixers 

- Potten en pannen 

- Bestek, borden, bekers 

- Warmtepannen 

- Kleine friteuses 

- Prijs: te bepalen bij afhaling 

 

 

 

Hogedrukreiniger 

Prijs: 20 euro 

 

 

 



 

Blauwe partytent 

- 4m op 4m  

- Eenvoudig op te zetten en te verplaatsen 

- Prijs: 25 euro per dag 

 

 

Grote partytent 

- 12m op 6m 

- Leuk voor outdoorfeestjes, beschermt tegen 

regen en wind 

- Opzettijd: 45 minuten 

- Prijs: 60 euro per dag, 40 euro voor opzet en 

afbraak door de leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LEIDING!!!! 

- Te huren voor feestjes, opbouw en afbraak, kleine en grote taken, verhuis, babysitten,… 

- Altijd enthousiast 

- Prijs afhankelijk van aantal leiders en type werk 


