
 
Prijslijst  2019  kledingreparatie 
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen voor standaard handelingen en kunnen 

variëren afhankelijk van het kledingstuk en het te gebruiken materiaal. 
 

Broeken: 

Korter/langer maken       € 10,00 

Korter maken jeans met originele zoom    €  12,00 

Korter maken met splitje       € 12,50 

Korter maken met stootband      €        12,00 

Korter maken met omslag      € 12,50 

Korter maken met omslag en stootband    € 13,50 

Korter maken met ritsjes       €  15,00 

Langer maken met valse zoom      € 13,00 

Nieuwe rits inzetten (excl. rits)     € 12,00 

Achternaad innemen herenpantalon     €   9,00 

Taille innemen met coupenaadjes      €  12,50 

Taille innemen middenachter naad     € 13,50 

Taille uitleggen met spie in beide zijnaden    € 20,00 

Broek achterbenen stof uitnemen      €    9,00 

Broek achterbenen stof uitnemen inclusief tailleband  €  20,00 

Pijpen versmallen (eenzijdig)      €  11,00  

Pijpen versmallen (tweezijdig)      € 14,00 

Zak repareren (indien mogelijk, per stuk)    €   7,50 

Zak vernieuwen (per stuk)      €  15,00 

Gat repareren/knielap (vanaf)      €     6,00 

Tailleband vervangen voor elastiek     € 15,00 

 

Rokken/japonnen: 

Korter maken        € 10,00 

Korter maken met split       € 13,00 

Korter maken met voering      € 15,00 

Korter maken met voering en split     € 18,00 

Langer maken        € 12,50 

Langer maken met valse zoom      € 16,50 

Nieuwe rits inzetten (excl. rits)     € 12,00 

Taille innemen        € 13,00 

Taille innemen met rits       € 17,50 

Zijnaden innemen (excl. tailleband)     € 11,00 

Nieuwe voering (excl. voering)      €  27,50 



 

 

Colbert: 

Korter maken        € 20,00 

Korter maken met split       € 25,00 

Mouwen korter/langer maken      € 12,50 

Mouwen korter/langer maken met split    € 22,50 

Innemen (vanaf)        €  15,00 

Nieuwe voering (excl. voering)      € 40,00 

 

Blouse/overhemden/shirts: 

Korter maken        € 10,00 

Korter maken met split       € 14,00 

Mouwen inkorten zonder split      €  9,00 

Mouwen inkorten met split/manchet     € 17,50 

Schouders smaller maken (mouwkop verzetten)   € 12,50 

Schouders smaller maken + zijnaden innemen   € 17,50   

Zijnaden innemen        € 10,00 

Coupenaden innemen       €  9,00 

Kraag draaien/vernieuwen (excl. materiaal)    € 15,00   

 

Jacks/mantels: 

Nieuwe rits inzetten (excl. rits)      € 20,00 

Donzen jacks, nieuwe rits inzetten (excl. rits)   € 22,50 

Korter maken         € 17,50 

Korter maken met split       € 22,00 

Mouwen korter maken       € 15,00 

Mouwen korter maken met manchet     € 20,00 

Zak repareren (per stuk)      € 10,00  

Zak vernieuwen (per stuk) 

 

Borduren: 

In overleg en afhankelijk van grootte en aantal kleuren. 

 

Algemeen:  

Uurtarief overig verstelwerk      €  27,25 

Uurtarief nieuw maken       € 30,00 

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW 

   

 


