
Prijslijst 2023 Bij Onzz Stomerij  online op www.bijonzz.nl/stomerij 

Beddengoed
Product Toelichting Prijs

Bedlinnenset 1 pers.  1 kussensloop en een 1-persoons hoeslaken en dekbedovertrek € 14,90

Bedlinnenset 2 pers. 2 kussenslopen en een 2-persoons hoeslaken en dekbedovertrek € 16,40

Dekbed Synth. Lits Lumejaux 1/2 pers. € 33,90

Dekbed Synthetisch 1 pers. € 21,80

Dekbed Synthetisch 2 pers. € 28,60

Dekbed Wol/Dons 1 pers. € 30,35

Dekbed Wol/Dons 2 pers. € 33,90

Dekbed Wol/Dons lits Jumeaux 1/2 pers. € 36,50

Dekbedovertrek 1 pers. € 6,10

Dekbedovertrek 2 pers. € 7,50

Deken kind € 15,20

Deken 1 pers. € 18,35

Deken 2 pers. € 20,55

Deken lits Jumeaux € 22,80

Hoeslaken 1 pers. In combinatie met kussensloop/dekbed overtrek € 5,25

Hoeslaken 2 pers. In combinatie met kussensloop/dekbed overtrek € 6,10

Kussen Synthetisch Kussen met kunstmatige vulling € 17,15

Kussen wol/dons Wol of dons vulling € 22,40

Kussensloop In combinatie met hoeslaken/dekbed overtrek € 2,50

Laken 1 persoons € 3,60

Laken 2 persoons € 3,90

Matrasdek 1 pers. Matrasbeschermer die bovenop het matras ligt € 24,45

Matrasdek 2 pers. Matrasbeschermer die bovenop het matras ligt € 31,40

Matrasdek Lits Jumeaux 1 of 2 pers. Matrasbeschermer die bovenop het matras ligt € 33,50

Matrashoes 1 pers. € 33,55

Matrashoes 2 pers. € 40,90

Matrashoes lits Jumeaux 1/2 pers. € 44,70

Matrashoes waterbed 1 persoons € 35,00

Matrashoes waterbed 2 persoons € 44,00

Slaapzak Synthetisch Kunstmatige vulling € 19,95

Slaapzak wol/dons Wol of dons vulling € 28,95

Sprei 1 pers. € 19,20

Sprei 2 pers. € 21,70

Sprei Lits Jueaux 1 of 2 pers. € 22,85

Kleding 
Product Toelichting Prijs

Badjas € 18,00

Bodywarmer € 16,95

Bontjas/Lammycoat € 75,00

Bont/Borg toeslag Reiniging van bont/borgvoering (wordt handmatig uitgevoerd) € 39,00

Broekrok € 11,25

Bruidsjapon zonder sleep Zonder lagen en of sleep € 139,95

Bruidsjapon uitgebreid Met lagen en of sleep, deze zijn de meest voorkomende jurken € 159,95
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Bruidsmeisjesjurk € 29,95

Bruidsschoenen Bruidegom schoenen € 29,95

Colbert lang € 14,95

Colbert normaal € 13,10

Deux Pieces € 18,95

Doopjurk € 29,95

F Toeslag Speciale reiniging tarief komt boven op reguliere tarief € 18,55

Gilet € 7,95

Hoed/Pet/Cap € 17,80

Iso broek € 12,50

Iso jack € 14,50

Iso overall € 21,40

Judo/karate/taekwondo pak € 12,50

Jumper € 8,40

Jumpsuit Kledingstuk met mouwen en broekspijpen € 22,85

Jurk normaal Jurk bestaat uit  1 laag € 17,95

Jurk uitgebreid Jurk bestaat uit meerdere lagen € 26,95

Kamerjas € 16,95

Kerstmanpak € 27,95

Koksbroeken Prijs per stuk, bij grote partijen € 7,75 per kg € 4,60

Koksshirts Prijs per stuk, bij grote partijen € 7,75 per kg € 2,85

Kokssloven Prijs per stuk, bij grote partijen € 7,75 per kg € 2,85

Kostuum 2 delig Pantalon en colbert € 22,85

Kostuum 3 delig Pantalon, colbert en gilet € 31,15

Leren/Suede broek € 49,95

Leren/suede jack/jas kort Tot aan de heupen € 49,95

Leren/suede jack lang Over de heupen € 51,95

Leren/suede jas lang/mantel Lange jas €65,95

Leren/Suede jurk/japon € 63,95

Leren rok kort/normaal € 55,95

Leren rok lang € 60,95

Leren vest/gilet/bikervest € 43,95

Leren/suede jas binnenvoering borg/bont Reiniging van bont/borgvoering (wordt handmatig uitgevoerd) 

Mantel Lange jas € 18,70

Mantelpak Kostuum dames 2 delig colbert met rok of pantalon € 22,85

Mascotte pak zonder kop Vanaf € 24,95

Mascottekop hard model Vanaf € 44,95

Mascottekop zacht model Vanaf € 29,95

Motor overall leer Jas en broek ineen stuk of aan elkaar te ritsen/knopen € 84,95

Motor overall textiel Jas en broek ineen stuk of aan elkaar te ritsen/knopen € 44,95

Motorbroek leer Leer wordt na reiniging behandeld met een speciale olie € 49,95

Motorbroek textiel Inclusief wind/waterdicht impregeneren € 22,50

Motorjas leer Leer wordt na reiniging behandeld met een speciale olie € 59,95

Motorjas textiel Inclusief wind/waterdicht impregeneren € 30,95

Overall Werkkleding zonder voering € 5,85

Overall Isolerend (voor in koelcellen) € 23,60

Overhemd € 5,00

Pantalon € 9,70

Pietenpak € 17,40

Regenjas Waterafstotende jas € 20,30
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Rok lang Rok tegen de enkels aan € 16,45

Rok normaal € 9,70

Rok plooien € 19,95

Schoenen Dames en heren € 29,95

Sinterklaas mantel € 28,95

Sinterklaasjurk € 17,40

Sjaal € 7,45

Ski broek € 16,65

Ski jack € 19,35

Ski overall € 25,20

Smoking € 24,95

Smoking hemd € 13,95

Sportvereniging/team outfits Prijs is per kilo € 7,75

Stofjas Werkleding zonder voering € 5,85

Stropdas, vlinderstrik of sjaal € 7,95

Stropdas van zijde € 10,35

Toga € 29,95

Trouwpak compleet Pantalon, colbert, gilet, pochet, stropdas of vlinderstrik en overhemd € 45,25

Trui € 8,30

T-shirt Prijs per stuk, bij grote partijen € 7,75 per kg € 2,85

Vest € 7,80

Vest lang € 9,90

Vlamvertragend impregneren kleding € 4,50

Voering los Losse voering uit een jas/broek € 6,30

Wasgoed per kilo € 7,75

Werkbroek € 5,90

Werkbroek gevoerd (doorwerkbroek) € 13,50

Werkjack (met of zonder reflectors) Ongevoerd € 13,50

Werkjas gevoerd (doorwerkjas) Inclusief wind/waterdicht impregeneren/reflectie perfectie € 14,50

Werkjas Isolerend Vaak gebruikt in koel/vriescellen en adere koude binnenruimtes € 13,50

Werkjas ongevoerd Enkele laag (Fleece) € 5,50

Werktrui Prijs per stuk, bij grote partijen € 7,75 per kg € 4,30

Winterjack Korte winterjas € 19,70

Zijden blouse/overhemd € 10,50

Zomerjack/Tussenjas Korte zomerjas € 17,10

Raambekleding  

Product Toelichting Prijs

Af- en ophangen raambekleding Uitgevoerd door Bij Onzz  Tarief per  15 minuten € 12,50

Gordijn Per m2 € 5,50

Gordijn brandvertragende behandeling Per m2 € 9,95

Gordijn gevoerd Per m2 € 7,05

Gordijn velours Per m2 € 5,90

Vitrage Per m2 € 4,70

Woning , badkamer en (tuin) meubilair
Product Toelichting Prijs

Badlaken/strandlaken 1 persoon € 2,85
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Badlaken/strandlaken 2 persoons € 7,35

Badmat normaal Tot 2 m² € 4,45

Badmat groot Vanaf 2 m² tot 5m² € 7,35

Handoek Prijs per stuk, anders  € 7,75 per kg € 2,50

Napperon/placemet € 2,75

Schapenvacht € 34,95

Servet € 1,80

Stoel- en Bankhoes Prijs per kg € 17,95

Tafelkleed groot € 21,85

Tafelkleed klein € 18,85

Tafellaken klein € 4,45

Tafellaken groot € 6,15

Tafelrok € 10,40

Tuinkussen Prijs is per stuk, minimaal 2 kussens aanbieden € 5,95

Vloerkleed/karpet/perzisch tapijt Per m2 € 24,95

Diversen
Product Toelichting Prijs

Beachvlag € 12,50

Paardendeken € 18,00

Vlag Per m2 € 4,35

Hagerty Reinigingsproducten
Product Toelichting Prijs
Tapijt/meubesltof reinigingsmachine Verhuur per dag (bezorgd en gehaald door Bij Onzz, borg is € 75,-) € 55,00

en inclusief Hagerty Reinigingsshampoo goed voor 60m2 oppervlakte

Tapijt/meubelstof/matrasreiniger 30m2 Professioneel reinigingsshampoo voor 30m2 oppervlakte € 23,50

Tapijt/meubelstof/matrasreiniger 60m2 Professioneel reinigingsshampoo voor 60m2 oppervlakte € 31,50

Droge shampoo Reinigen zonder water tot 20m2 (fijne meubelstof-matrassen-tapijt) € 10,50

Vlekkenspray Hagerty SOS Vlekkenspray, de nummer 1 vlekken-verwijderraar € 10,50

Vloer onderhoudsreiniger/beschermer Voor laminaat en houten vloeren € 10,50

Vloer onderhoudsreiniger/beschermer Voor natuursteenvloeren € 10,50

Vloer onderhoudsreiniger/beschermer Voor marmeren vloeren en plavuizen € 10,50

Schuim shampoo Perfect om snel een vlek te verwijderen € 10,50

Hagerty set 3 st.cleaning gloves Schoonmaakhandschoen set o.a voor Glas/RVS/Keramiek € 17,90

Tapijt en meubelstofreiniging op locatie Wij maken uw tapijt/meubelstof op locatie schoon. per 15 minuten € 10,00
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