
Prijslijst kledingreparatie, veranderwerk en gordijnen. 

 

Broek 

Korter met blindzoom       € 8,50 

Korter met stootband       € 10,00 

Korter met omslag        € 11,50 

Korter met split        € 10,50 

Langer maken        € 10,00 

Spijkerbroek origineel       € 10,50 

Korter maken         € 9,50 

Nieuwe rits         € 12,00 

Achternaad innemen        € 12,50 

Taille innemen        € 12,50 

Pijpen innemen v.a.        € 12,50 

Nieuwe binnenzak        € 14,50 

Zakinzet repareren        € 7,50 

Knoop aanzetten        € 2,50 

 

Overhemd/Blouse 

Korter maken         € 9,50 

Korter met split        € 10,50 

Mouwen korter        € 9,50 

Mouwen korter met manchet      € 14,50 

Zijnaden innemen        € 15,00 

Mouwen innemen         € 10,50 

Knoopsgat repareren        € 4,00 

 

Jas 

Korter maken         € 20,00 

Langer maken        € 22,50 

Mouwen korter        € 15,00 

Mouwen korter met split       € 20,00 

Zijnaden innemen        € 25,00 



Nieuwe rits (excl.rits) v.a.       € 22,50 

Kinderjas nieuwe rits (excl. rits)      € 20,00 

 

Jurk 

Korter maken         € 10,00 

Korter met split        € 12,50 

Innemen v.a.         € 12,50 

Nieuwe rits (incl. rits) v.a       € 14,50 

Voering repareren        € 10,50 

 

Rok 

Korter/langer maken        € 10,00 

Korter/langer maken met voering      € 12,50  

Innemen zijnaden        € 12,50 

Nieuwe rits (incl. rits) v.a       € 12,00  

Voering repareren        € 8,50  

 

Diversen  

Knoopsgaten maken per stuk      € 3,00 

Knopen aanzetten per stuk       € 2,50 

Drukknoop aanzetten per stuk      € 3,00 

Naad los v.a         € 2,50 

Gat in kleding reparen (v.a)       € 3,50 

Gat in kleding repareren met versteviging (v.a)    € 4,50  

Gat in bv waterafstotende jas repareren dmv reparatiedoek (v.a.) € 3,00 

Gat in kleding repareren dmv leuke strijkapplicatie  (v.a)    € 3,00 

 

Gordijnen aanpassen 

Gordijnen korter/langer maken met zoom p.m.    € 7,00 

Gordijnen met voering korter/langer maken met zoom p.m.  € 10,00 

Vitrage korter/langer met loodveter p.m.     € 8,50 

 



Nieuwe gordijnen laten maken (excl. Stof) 

 

Gordijnen/vitrage maken kamerhoog standaard plooi p.m.  € 15,00 

Gordijnen/vitrage maken kamerhoog dubbele plooi p.m.   € 17,00 

Gordijnen maken kamerhoog standaard plooi gevoerd p.m.  € 20,00 

Gordijnen maken kamerhoog dubbele plooi gevoerd p.m.  € 22,00 

Gordijnen/vitrage maken vensterbank hoogte standaard plooi p.m. € 10,00 

Gordijnen/vitrage maken vensterbank hoogte dubbele plooi p.m. € 12,00 

Gordijnen maken vensterbank hoogte standaard plooi gevoerd p.m. € 15,00  

Gordijnen maken vensterbank hoogte dubbele plooi gevoerd p.m. € 17,00  

 

Wanneer je klus er niet tussen staat, kom gerust langs dan kijken we er samen naar. 

   

  

 

 

 


