
B&J Verhuur voor al uw feesten en evenementen

Katwijk | bjverhuur.nl | 071 401 99 24



Een festiviteit of evenement organiseren is een hele klus en er komt altijd meer bij kijken dan 
u wellicht had voorzien. B&J Verhuur ondersteunt u graag bij uw festiviteit of evenement en 
helpt u het tot een succes te maken. Met de samenstelling van ons assortiment proberen 
wij zo goed als mogelijk aan te sluiten op uw wensen. De mogelijkheden bij B&J Verhuur 
zijn groot, of het nu is voor een congres, evenement of juist voor een intiem feest bij u thuis. 
Wij bezorgen en halen de materialen bij u op, of als u de materialen liever zelf op wilt halen 
behoort dit ook tot de mogelijkheden. Naast de levering van materialen kunnen wij waar 
nodig de materialen ook voor u op- en afbouwen.

Ons team staat voor u klaar.

B&J Verhuur voor goede service, kwaliteitsproducten, degelijk advies en een eerlijke prijs

B&J Verhuur voor al uw feesten en evenementen, maakt 
het organiseren van uw feest tot een feest!
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Stoelen
Tafels

Statafels
Lounge meubilair

LED meubilair 
Bufetten
Barren

MeubilairMeubilair



Verschillende lijnen:
Bouquet

AvanZato
Carré

Polycarbonaat
Villeroy & Boch

Polycarbonaat:
Chique en 

stijlvol kunststof 
glaswerk, niet te 

onderscheiden van 
echt glaswerk.

Glaswerk en serviesGlaswerk en servies
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oa. geschikt voor:
(Sport)evenementen

Tuinfeesten
Bruiloften

Openingen
Recepties

Overdekking
Terras

Rokersruimte
Tijdelijk opslag

Glaswerk en servies

Tent-UpTent-Up



Podia en verlichting

LED meubilair
Professionele verlichting

Feestverlichting
Presentatie podium
Live muziek podium

Catwalk

Podia en verlichting
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Apparatuur

Verwarming
Biertaps

Koelkasten
Keukenapparatuur

Serveerartikelen
Barbecue

Apparatuur



B&J Verhuur
Blokmakerstraat 9

Katwijk ZH

www.bjverhuur.nl
info@bjverhuur.nl
Tel 071 401 99 24

B&J Verhuur beschikt over een compleet verhuurassortiment.

Voor een compleet en actueel overzicht van ons assortiment en voor extra 
informatie verwijzen wij u graag naar onze website. Voor advies op maat kunt 
u ons ook bellen of indien gewenst maken wij graag een afspraak om uw 
wensen te bespreken.


