
 Algemene voorwaarden: 
  Alles kostuums worden gehuurd voor 1 dag. Bij huur in het             
  weekend wordt het kostuum opgehaald of  afgeleverd volgens   
  afspraak op vrijdag en wordt de eerstvolgende werkdag  
  teruggebracht op afgesproken adres. Bij ernstige schade of   
  overmatig vuil wordt een extra bijgerekend van min. 50 EUR. 

PRIJSLIJST HUUR KOSTUUMS & ACCESSOIRES: 

•  Stadskostuum Zwart tweedelig: 75 EUR 

•  Stadskostuum Grijs tweedelig: 75 EUR 

•  Stadskostuum Gestreept tweedelig: 75 EUR 

•  Jacquet driedelig: 95 EUR 

•  Zwarte Smoking tweedelig: 75 EUR 

•  Ondervest: 20 EUR 

•  Das of  strik: 5 EUR 

•  Grijze hoed & handschoenen: 25 EUR  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Enkele weetjes: 
• Een smoking wordt traditioneel gedragen met een zwart strikje en 

een wit hemd. Het hemd kan voorzien zijn van geen, witte of  
zwarte knoppen om meer cachet te geven 

• Een jacquet of  morning suit is ideaal geschikt voor de bruidegom 
en de suite bij een huwelijk. Gecombineerd met een leuke das is 
dit helemaal terug in. 

• Het kleur van de das wordt dikwijls aangepast aan het thema of  
aan het bruidsboeket voor een mooier geheel 

• Een speciale gelegenheid vraagt een smoking of  habijt 

• Bij meerdere knopen op de vest wordt de middelste of  de 
bovenste bij twee dicht gedaan en blijft de rest openstaan. Een 
kostuum met 1 knop wordt dikwijls opengelaten. 

• Een bijpassend ondervestje zorgt ervoor dat je tijdens je 
avondfeest nog steeds er piekfijn uitziet. 

• Een jacquet wordt traditioneel gekoppeld aan een grijze hoed en 
grijze handschoenen om het af  te maken. 

 
Veel pasplezier! 

Lennert Bille

LENNERT BILLE 
Weddingplanning & Ceremonie 
Mobiel: 0477 60 48 86 
info@lennertbille.be 

BE 0899 383 307 

Op afspraak passen: 
Uilenstraat 155 A 
9100 Sint-Niklaas 
www.lennertbille.be

“Met een op maat gepast huurkostuum van Lennert 
Bille ben je zeker dat je voor een budgetvriendelijke 
prijs goed gekleed naar een speciale gelegenheid gaat. 
Onze kostuums zijn stijlvol, aangenaam om dragen 
en bovendien goedkoper dan aankopen”

http://www.lennertbille.be
http://www.lennertbille.be

