Pantalons:
Pantalon korter met of zonder omslag
Pantalon korter met rits vanaf
Pantalon langer met of zonder omslag
Jeans verkorten met originele rand
Pantalon verkorten stretch machine
Pantalon verkorten met splitjes
Pantalon band nauwer / wijder
Pantalon band “ met dinersplit
Jeans band nauwer
Pantalon/jeans spi in band zetten
Pantalon band nauwer over 3 naden
Pantalon rits inzetten Incl. rits vanaf
Pantalon rits blind inzetten Incl. rits
Pantalon tussenbeen in/uitleggen
Pantalon spi tussenbeen zetten
Pantalon voetwijdte afslanken tot knie
Pantalon been afslanken tot kruis
Pantalon knie opnieuw voeren
Pantalon band geheel verlagen
Band enkel voor of achter verlagen

Kolberts:
€ 12,00
€ 21,50
€ 15,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,50
€ 12,50
€ 14,50
€ 16,50
€ 25,00
€ 38,50
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,50
€ 25,50
€ 37,50
€ 49,00
€ 49,00
€ 42,50
€ 33,50

Rok & Japon:
Rok nauwer / wijder (band)
Rok zij naden nauwer / wijder
Rok lengte verkorten
Rok lengte verlengen
Rok/shirt stretch machine

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 22,50
€ 22,50

Kolbert mouwen korter vanaf
€ 19,00
Kolbert mouwen korter dmv manchet € 36,50
Kolbert mouwen korter open knoop
€ 22,50
Kolbert mouwen korter van schouder €110,00
Kolbert mouwen langer vanaf
€ 22,00
Kolbert lengte verkorten vanaf
€ 39,00
Kolbert tailleren op zijnaden vanaf
€ 39,00
Kolbert tailleren Inc. middenrug vanaf € 47,50
Kolbert kraag knijpen
€ 47,50
Kolbert “walletje” weg werken
€ 40,00
Kolbert mouwen afslanken
€ 20,00

Shirts:
Shirts mouwen korter
€ 15,00
Shirt mouwen korter Incl. huisje
€ 20,00
Shirt coupe naden inzetten
€ 15,00
Shirt coupenaden uithalen
€ 9,00
Shirt tailleren op zijnaden
€ 34,00
Shirt mouwen afslanken
€ 20,00
Shirt borstzak inzetten
€ 32,50
Shirt korte mouw maken met omslag € 15,00
Shirt korte mouw maken zonder omslag € 14,00
Shirt lengte verkorten
€ 17,00
Shirt lengte verkorten met 3 hoekjes
€ 22,00
T-shirt verkorten met stretch machine € 22,50
Specials:
Mouwen leren jas verkorten vanaf
Jack rits inzetten Incl. rits vanaf
Mantel lengte verkorten vanaf
Mantel tailleren op zijnaden vanaf
Kleermakers knoopsgat
Knoop aanzetten / verplaatsen
Kolbert knopen vervangen ex. knoop
Jack mouwen korter met windvanger

€ 24,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 6,00
€ 2,25
€ 19,00
€ 28,00

Uurloon
Minuutloon

€ 57,50
€ 1,00

Kleermakers sinds 1946

Geesterweg 20
1815 CS Alkmaar
Telefoon: 072-5111182
info@hoestailors.nl
www.hoestailors.nl

Prijslijst Particulier
Atelier 2019
Prijzen incl. 9% BTW
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