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Kledingreparatie en Stomerij De Jordaan    
Prijzen voor particulieren    

                                            

PRIJZENLIJST STOMERIJ    Prijzen 

    
Pantalon Stomen    € 5.50 

   

Kostuum Stomen   € 12.50 
   

Kostuum 3-delig Stomen   € 16.50 
    

Kolbert Stomen    € 7.00 
    

Overhemd Stomen    € 5 
    

Vest Stomen    € 5 
    

Trui Stomen    € 5 
    

Stropdas Stomen    € 4.50 
    

Spijkbroek Stomen    € 5.75 
    

Blouse Stomen    € 5 
    

Jogging broek Stomen    € 5 
    

Sky-broek Stomen    € 9.50 
    

Rok Stomen Kort    € 5.50 
   

Sky-pak Stomen   € 15.00 
    

Rok Stomen met plooien    € 8.50 
    

Rok, Stomen lang    € 7.50 
    

Japon Stomen Kort    € 9 
   

Jurk Stomen lang   € 15.50 
    

Jurk Stomen Kort    € 9.50 
   

Jurk Stomen met kralen   € 17.50 
    

Overjas stomen met bond    € 22 
   

Japon Stomen lang   € 16.50 
    

Onderjurk Stomen    € 9 
    

Jumper Stomen    € 5 
    

Trui Stomen    € 5 
    

Overjas Stomen Kort    € 10 
    

Windjack Stomen Kort    € 10 
   

Overjas Stomen met capuchon   € 13.00 
   

Overjas Stomen met Dons   € 15.00 
   

Mantel Stomen Lang   € 16.50 
    

Topje Stomen   € 4.50 
    

Regenjas Stomen   € 14.00 
   

Maantel stomen kort   € 12.50 
   

Winterjas Stomen Lang   € 14.50 
    

T-shirt Stomen    € 5 
    

Sjaal Stomen    € 4 
    

Jellaba Stomen    € 9.00 
   

Jellaba Stomen met kralen   € 19.00 
   

Jellaba 2-delig Stomen   € 16.00 
   

Trouwjurk Stomen   € 45.00 
   

Trouwjurk Stomen met kralen   € 65.00 
    

Pet Stomen    € 4 
   

Leren pantolon reinegen   € 35.00 
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Leren rok reinegen kort   € 30.00 
   

Leren jas met capision reinegen   € 45.00 
   

Leren rok reinegen lang   € 40.00 
   

Leren tas reinegen   € 30.00 
   

Leren handschoen reinegen   € 20.00 
    

Gordijn per 2m Stomen    € 3.80 
    

Vitrage per vierkante meter Stomen    € 3.50 
    

Tafelkleed Stomen    € 9.00 
   

Dekbed 2.p Stomen met Dons   € 26.50 
   

Dekbed 1.p Stomen met Dons   € 22.50 
   

Wassen per was   € 10.00 
   

Slaapzak Stomen   € 19.95 
   

Deken 1.pers Stomen   € 15.00 
   

Dekbed 1.pers Stomen met rits  € 24.95 
    

Deken 2.pers Stomen  € 19.95 
                                             



 
 
 
 

Dekbed 2.pers Stomen met rits  € 35.00 
  

Dekbed 1.pers Stomen  € 18.50 
  

Dekbed 2.pers Stomen  € 19.95 
   

Matrashoes 1.pers Stomen   € 9.00 
  

Matrashoes 1.pers Stomen met rits  € 22.00 
  

Matrashoes 2.pers Stomen  € 15.00 
  

Matrashoes 2.pers Stomen met rits  € 28.00 
   

Kussenhoes Stomen   € 6.00 
   

Bankhoes Stomen   € 8.00 
   

Stoelhoes Stomen  € 8.00 
    

Laken Stomen   € 9.00 
  

Tapijt Reiniger per 2m  € 13.50 
   

Strijken   € 4.50 
  

Leer jas kort  € 35.00 
  

Leer jas lang  € 45.00 
  

Leeer jas reinegen met capision  € 50.00 
   

Laken wassen per kg  € 1.40 
                    

                    

PRIJZENLIJST KLEDINGREPARATIE  Prijzen 

   

Pantalon korter normale  € 8.00 

Pantalon korter met blind zoom  € 8.50 

Pantalon korter/lager met stootband € 10.00 

Pantalon band lager € 10.00 

Pantalon korter/lager met omslag € 12.00 

Pantalon Been innemen € 12.50 

Pantalon pijp innemen € 12.50 

Pantalon achter inneme/wijder € 10.00 

Pantalon allein band innemen € 10.00 

Pantalon rits pad stikken  € 4.00 

Pantalon nieuwe rits € 11.00 

Pantalon nieuwe blinde rits € 10.00 

Pantalon rits pad stikken  € 3.50 

Pantalon nieuwe blinde rits met voering € 11.00 

Pantalon kruis stikken  € 6.00 

Pantalon één zak stikken  € 5.00 

Pantalon Zak Voering verwijderd  € 9.50 

Pantalon één nieuwe zak maken € 14.50 

Pantalon twee nieuwe zakken maken € 29.00 

Pantalon pijp zomen  € 3.50 

Pantalon naad stikken  € 5.00 

Pantalon knoop stikken..... stuk  € 2.50 

Pantalon knoopgat stikken  € 4.50 

Pantalon zijnaad stikken  € 5.00 

Pantalon kruis innemen met stiksel € 12.50 

Pantalon pijp inneme € 12.50 

Pantalon onder de rits stikken  € 5.00 

Pantalon lusjes stikken .... stuk  € 2.50 

Pantalon gaatje zigzagstikken  € 7.50 

Pantalon kruis wijder maken met lapje € 12.50 

Pantalon haakjes maken met stiksel  € 7.50 

Pantalon haakjes maken  € 5.00 

                    

Spijkerbroek   Prijzen 

   

Pantalon drukknoop zetten.... stuk  € 2.50 

Spijkerbroek korter met originele rand  € 9.00 

Spijkerbroek korter/lager  € 8.00 

Spijkerbroek korter met originele rand dubbel stiksel € 10.00 

Spijkerbroek korter met rits € 15.00 

Spijkerbroek langer met band  € 8.00 

Spijkerbroek langer originele rand  € 9.00 

Spijkerbroek korter en band innemen € 15.00 

Spijkerbroek pijp inneme met dubel stiksel € 15.00 

Spijkerbroek korter normal en pijp innemen € 14.50 

Spijkerbroek band innemen met stiksel € 14.50 

Spijkerbroek band wijder € 19.50 
                    



 
 
 
 

Spijkerbroek been inneme € 12.50 

Spijkerbroek kruis innemen  € 9.00 

Spijkerbroek been innemen met stiksel € 16.50 

Spijkerbroek pijp inneme € 12.50 

Spijkerbroek kruis innemen dubbel stiksel € 15.00 

Spijkrbroek achter innemen zonder € 12.50 

Spijkerbroek kruis wijder € 10.00 

Spijkerbroek achter innemen met stiksel € 14.50 

Spijkerbroek kruis wijder met lapje € 14.00 

Spijkerbroek beide knieen stikken € 16.00 

Spijkerbroek korter +Been innemen € 18.50 

Spijkerbroek zijnaad innemen € 14.50 

Spijkerbroek beide kanten innemen € 18.00 

Spijkerbroek drie kanten innemen € 21.00 

Spijkerbroek alleen band innemen € 12.50 

Spijkerbroek nieuwe rits € 11.00 

Spijkerbroek nieuwe blinde rits € 10.00 

Spijkerbroek onder de rits stikken  € 5.00 

Spijkerbroek rits pad stikken  € 3.50 

Spijkerbroek zijnaad stikken  € 5.00 

Spijkerbroek knoop stikken  € 2.00 

Spijkerbroek drukknoop ....stuk  € 3.00 

Spijkerbroek knoopgat stikken  € 5.00 

Spijkerbroek lusjes stikken .... stuk  € 2.50 

Spijkerbroek knoopgat maken  € 4.50 

Spijkerbroek lusjes stikken met gat....stuk  € 6.50 

Spijkerbroek zak stikken  € 6.00 

Spijkerrok lebel stikken  € 3.50 

Spijkerbroek beide zakken stikken € 11.00 

Spijkerbroek zak voering verwijderd  € 8.50 

Spijkerbroek één nieuwe zak maken....stuk € 15.00 

Spijkerbroek twee nieuwe zakken maken € 29.50 

Spijkerbroek achternaad stikken  € 8.00 

Spijkerbroek achterzak stikken  € 6.00 

Spijkerbroek lange rok maken € 24.00 

Spijkerbroek korte rok maken € 19.00 

Spijkerbroek band lager € 14.50 

     

Rok  Prijzen 

   

Rok korter  € 8.00 

Rok korter met split € 10.00 

Rok korter met voering € 12.00 

Rok korter met blinde zoom € 12.00 

Rok korter met plooi € 14.00 

Rok korter met babylok  € 9.00 

Rok korter met ravel  € 9.00 

Rok nieuwe rits € 10.00 

Rok nieuwe rits met voering € 11.00 

Rok nieuwe blinde rits € 10.00 

Rok achterkant innemen € 10.00 

Rok achterkant innemen met voering € 12.00 

Rok zijnaad innemen € 12.00 

Rok beide naden innemen € 15.00 

Rok drie kanten innemen € 18.00 

Rok zomen  € 4.50 

Rok naad stikken  € 5.00 

Rok lusjes stikken  € 2.50 

Rok korter en band wijder € 17.00 

Rok langer en band innemen € 17.00 

Rok zak stikken  € 6.00 

Rok beide zakken stikken € 11.00 

Rok knoop stikken  € 2.00 

Rok knoopgat stikken  € 4.00 

Rok nieuwe knoopgat maken  € 5.00 

Rok alleen band innemen/wijder € 10.00 
     



 
 
 
 

Rok nieuwe voering maken € 25.00 

Rok nieuwe zak maken € 10.00 

Rok twee nieuwe zakken maken € 18.00 

Rok band lager € 14.50 

      

Kolbert  Prijzen 

  

Kolbert mouwen korter zonder voering € 14.00 

Kolbert mouwen korter met voering € 17.00 

Kolbert mouwen korter met split+knopen € 29.95 

Kolbert mouwen korter met knopen+nieuwe knoopsgaten € 35.00 

Kolbert mouwen langer zonder knop € 24.50 

Kolbert mouwen langer met split+knopen+knoopsgaten € 39.95 

Kolbert mouwen korter vanaf schouder v.a € 35.00 

Kolbert schouder innemen van af € 38.95 

Kolbert lengte korter € 24.00 

Kolbert lengte korter/lager met een split € 20.00 

Kolbert lengte korter/lager met twee split € 25.00 

Kolbert zij naad innemen € 25.00 

Kolbert achternaad inneme € 25.00 

Kolbert drie naad innemen € 30.00 

Kolbert knoop stikken....stuk  € 2.50 

Kolbert knoopgat maken  € 5.00 

Kolbert voering stikken  € 9.00 

Kolbert nieuwe voering zonder zak € 45.00 

kolbert nieuwe voering met één zak € 50.00 

Kolbert nieuwe voering met twee zakken € 55.00 

Kolbert nieuwe voering met twee zakken en een rits € 65.00 

Kolbert gaat stikken  € 8.00 

Kolbert gaat stoppage € 80.00 

Kolbert elleboog stikken € 15.00 

      

Mantel   Prijzen 

  

Mantel mouw korter gewone stiksel € 12.00 

Mantel mouwen korter zonder voering € 14.00 

Mantel mouwen korter met voering € 16.00 

Mantel mouwen korter met split+knopen € 29.95 

Mantel mouwen korter met knopen+nieuwe knoopsgaten € 32.50 

Mantel mouwen langer € 29.00 

Mantel mouwen langer met split+knopen+knoopsgaten € 33.00 

Mantel mouwen korter vanaf schouder v.a € 30.00 

Mantel lengte korter € 15.00 

Mantel lengte korter met voering € 29.95 

Mantel lengte korter met een split € 19.00 

Mantel lengte korter met twee split € 22.00 

Mantel lengte langer € 19.50 

Mantel lengte langer met een split € 21.00 

Mantel lengte langer met twee split € 25.00 

Mantel innemen € 25.00 

Mantel twee naden innemen € 35.00 

Mantel drie naad innemen € 39.00 

Mantel knoop stikken ....stuk  € 2.50 

Mantel knoopgat maken  € 5.00 

Mantel nieuwe twee zakken stikken € 29.00 

Mantel nieuwe voering zonder zak € 55.00 

Mantel nieuwe voering met één zak € 60.00 

Mantel nieuwe voering met twee zakken € 65.00 

Mantel nieuwe voering met twee zakken en een rits € 70.00 

Mantel gaat stoppage € 60.00 

Mantel drukknoop .... stuk  € 3.00 

      

Overjas  Prijzen 

  

Overjas mouwen korter € 12.00 

Overjas mouwen korter met manchet € 15.00 
      



 
 
 
 

Overjas mouwen korter met manchet en split € 19.00 

Overjas mouwen korter met manchet, split en knoop € 25.00 

Overjas mouwen korter met elastiek € 15.00 

Overjas mouwen korter met touw € 17.00 

Overjas mouwen korter met voering € 19.00 

Overjas mouwen korter met voering en manchet € 15.00 

Overjas mouwen korter van de schouders € 29.00 

Overjas mouwen korter/ langer € 22.00 

Overjas lengte korter met band € 25.00 

Overjas lengte korter met voering € 22.00 

Overjas lengte korter met voering en split € 25.00 

Overjas innemen € 20.00 

Overjas twee naden innemen € 25.00 

Overjas drie naden innemen € 35.00 

Overjas mouwen innemen € 17.00 

Overjas bond copition make € 35.00 

Overjas knoop stikken ....stuk  € 2.50 

Overjas knoopgat stikken....stuk  € 5.00 

Overjas nieuwe knoopgat maken.... stuk  € 5.00 

Overjas nieuwe voering € 60.00 

Overjas onderband vervangen met elastiek € 20.00 

Overjas ritsslot vervangen  € 9.00 

Overjas nieuwe rits vanaf 40 cm. € 22.00 

Overjas nieuwe rits vanaf 50 cm. € 25.00 

Overjas nieuwe rits vanaf 60 cm. € 27.00 

Overjas nieuwe rits vanaf 70 cm. € 29.00 

Overjas nieuwe dubbelrits vanaf 50 cm. € 30.00 

Overjas nieuwe dubbelrits vanaf 70 cm. € 35.00 

Overjas nieuwe zak maken € 15.00 

Overjas nieuwe zak maken met rits € 17.00 

Overjas kraag vervangen € 15.00 

Overjas elleboog stikken € 15.00 

Overjas schouder innemen € 29.00 

Overjas drukknoop....stuk  € 2.00 

     

Regenjas  Prijzen 

  

Regenjas mouwen korter € 10.00 

Regenjas mouwen korter met manchet € 15.00 

Regenjas mouwen korter met manchet en split € 17.00 

Regenjas mouwen korter met manchet, split en knoop € 19.00 

Regenjas mouwen korter met elastiek € 15.00 

Regenjas mouwen korter met touw € 17.00 

Regenjas mouwen korter met voering € 15.00 

Regenjas mouwen korter met voering en manchet € 15.00 

Regenjas mouwen korter van de schouders € 25.00 

Regenjas mouwen langer € 16.00 

Regenjas lengte korter € 18.00 

Regenjas lengte korter met band € 20.00 

Regenjas lengte korter met voering € 22.00 

Regenjas lengte korter met voering en split € 24.00 

Regenjas innemen € 25.00 

Regenjas twee naden innemen € 30.00 

Regenjas drie naden innemen € 35.00 

Regenjas knoop stikken ....stuk  € 2.50 

Regenjas nieuwe knoopgat maken....stuk  € 4.50 

Regenjas nieuwe voering van af € 55.00 

Regenjas mouwen manchet vervangen € 15.00 

Regenjas onderband vervangen met elastiek € 17.00 

Regenjas ritsslot vervangen  € 7.50 

Regenjas nieuwe rits vanaf 40 cm. € 18.00 

Regenjas nieuwe rits vanaf 50 cm. € 22.00 

Regenjas nieuwe rits vanaf 60 cm. € 25.00 

Regenjas nieuwe rits vanaf 70 cm. € 27.00 

Regenjas nieuwe dubbelrits vanaf 50 cm. € 29.00 

Regenjas nieuwe dubbelrits vanaf 70 cm. € 35.00 
     



 
 
 
 

Regenjas nieuwe zak maken € 15.00 

Regenjas nieuwe zak maken met rits € 17.00 

Regenjas kraag vervangen € 13.00 

Regenjas elleboog stikken € 15.00 

Regenjas schouder innemen € 22.00 

Regenjas drukknoop.... stuk  € 2.50 

      

Jurk  Prijzen 

  

Jurk/Japon lengte korter/lager € 10.00 

Jurk/Japon lengte korter met voering € 15.00 

Jurk/Japon lengte korter met voering en split € 21.00 

Japon /jurk innemen zonder € 12.50 

Jurk/Japon twee naden innemen € 23.00 

Jurk/Japon drie naden innemen € 25.00 

Jurk/Japon schouder innemen € 19.00 

Jurk/Japon band innemen € 15.00 

Jurk/Japon nieuwe rits kort € 10.00 

Jurk/Japon nieuwe rits lang € 15.00 

Jurk Japon hals innemen  € 9.00 

Jurk/Japon nieuwe blinde rits lang € 15.00 

Jurk/Japon nieuwe blinde rits kort € 10.00 

Jurk/Japon rits met voering € 15.00 

Jurk/Japon zoom stikken  € 9.00 

JurkJurk/Japon lengte langer € 15.00 

Jurk/Japon wijder maken € 19.00 

Jurk/Japon alle naden wijder maken € 20.00 

Jurk/Japon zijnaad innemen met rits € 19.00 

Jurk/Japon coupnaad innemen € 14.00 

Jurk/Japon lusjes stikken....stuk  € 3.00 

Jurk/Japon knoop aanzetten ....stuk  € 2.00 

Jurk/Japon nieuwe voering € 45.00 

Jurk/Japon binnen voering langer maken € 15.00 

Jurk/Japon binnen voering korter maken € 10.00 

      

Overhemd   Prijzen 

  

Overhemd mouwe korter+lengte € 17.50 

Overhemd mouw korter met manchet € 10.00 

Overhemd mouwen korter met manchet en split € 15.50 

Overhemd mouw korter met manchet en split en knoop € 17.50 

Overhemd lengte korter recht  € 8.00 

Overhemd lengte ovaal korter  € 9.00 

Overhemd lengte korter met split  € 9.50 

Overhemd bijde kant innemen € 15.00 

Overhemd mouw korter van schouder € 13.50 

Overhemd schouder innemen € 12.50 

Overhemd koepnaad maken  € 8.00 

Overhemd kraag stikken  € 8.00 

Overhemd kraag vervangen € 13.00 

Overhemd nieuwe kraag maken € 15.00 

Overhemd mouw innemen € 12.00 

Overhemd knoop stikken....stuk  € 1.50 

Overhemd nieuwe knoopgat maken  € 5.00 

Overhemd elleboog stikken € 15.00 

Overhemd nieuwe manchet maken € 15.00 

      

T-shirt   Prijzen 

  

T-shirt lengte korter € 10.00 

T-shirt mouw korter  € 8.00 

T-shirt zijnaad innemen  € 9.00 

T-shirt schoudernaad innemen  € 9.00 

T-shirt V-kraag maken € 13.00 

T-shirt knoop stikken....stuk  € 2.50 

      
      



 
 
 
 

Vest  Prijzen 

   

Vest innemen  € 9.00 

Vest achterkant innemen  € 9.00 

Vest lengte korter  € 9.00 

Vest schouder innemen  € 9.00 

Vest wijder  € 8.50 

Vest nieuwe voering € 25.00 

Vest knoop per stuk  € 1.50 

Vest reparatie  € 5.00 

Vest knoopsgat....stuk  € 4.50 

Vest drukknoop....stuk  € 2.50 

      

Gordijnen   Prijzen 

   

Gordijn ploiiband stiken pr mt  € 3.00 

Gordijn stikken per baan € 20.00 

Witrage per mt € 10.00 

Gordijn stikken per vierkante meter € 10.50 

Gordijn stikken met plooiband per baan € 15.00 

Gordijn stikken met blinde zoom € 15.00 

Gordijn stikken met voering € 25.00 

Gordijn nieuwe voering maken € 25.00 

Gordijn reparatie  € 6.00 

Gordijn haakjes stikken....stuk  € 4.50 

Gordijn langer maken € 12.50 

      

Trouwjurk   Prijzen 

  

Trouwjurk innemen € 55.00 

Trouwjurk achterkant innemen € 55.00 

Trouwjurk wijder maken € 55.00 

Trouwjurk verkorten € 65.00 

Trouwjurk nieuwe rits € 45.00 

Trouwjurk oksel stikken € 15.00 

Trouwjurk drie kanten innemen € 85.00 

Trouwjurk schouder innemen € 65.00 

Trouwjurk schouder innemen met kralen € 85.00 

Trouwjurk korter met kralen € 85.00 

Trouwjurk drie kanten innemen met kralen € 95.00 

Trouwjurk zijnaad innemen met kralen € 85.00 

Trouwjurk knoop stikken....stuk  € 4.00 

Trouwjurk cupnaad maken € 45.00 

Trouwjurk borstcupnaad maken € 35.00 

Trouwjurk haakjes stikken .... stuk € 10.00 

Trouwjurk wijder maken met kralen € 85.00 

      

Leer  Prijzen 

  

Leer Pantalon korter met blind zoom € 12.50 

Leer Pantalon korter met plake € 15.00 

Leer Pantalon lengte korter/lager € 12.50 

Leer Pantalon lengte korter + band innemen € 23.00 

Leer Pantalon lengte korter + band wijder € 23.00 

Leer Pantalon band innemen € 18.50 

Leer Pantalon zijkanten innemen € 19.50 

Leer Pantalon band wijder € 18.50 

Leer Pantalon nieuwe rits € 15.00 

Leer Pantalon nieuwe blinde rits € 15.00 

Leer Pantalon nieuwe blinde rits met voering € 21.50 

Leer Pantalon twee nieuwe zakken stikken € 35.00 

Leer Pantalon één nieuwe zak maken € 18.00 

Leer Pantalon knoop stikken....stuk  € 5.00 

Leer Pantalon knoopgat stikken  € 5.50 

Leer Pantalon kruis innemen met stiksel € 19.50 

Leer Pantalon onder de rits stikken  € 9.00 
      



 
 
 
 

Leer Pantalon beide pijpen stikken € 15.00 

Leer Pantalon gaatje stikken  € 9.00 

Leer Pantalon kruis wijder maken met lapje € 24.50 

Leer Pantaalon lengte langer en band wijder € 24.50 

Leer Pantalon lengte langer en band innemen € 25.00 

Leer Pantalon haakjes maken  € 9.00 

Leer Pantalon achterzak stikken  € 9.00 

Leer Pantalon drukknoop zetten....stuk  € 2.50 

     

Leer Rok  Prijzen 

  

Leer Rok korter € 12.50 

Leer Rok korter met split € 15.00 

Leer Rok korter met voering € 18.00 

Leer Rok korter met plooi € 25.00 

Leer Rok nieuwe rits € 15.00 

Leer Rok nieuwe rits met voering € 17.50 

Leer Rok nieuwe blinde rits € 15.00 

Leer Rok nieuwe blinde rits met voering € 17.50 

Leer Rok achterkant innemen € 15.00 

Leer Rok achterkant innemen met voering € 20.00 

Leer Rok innemen € 17.50 

Leer Rok beide naden innemen € 25.00 

Leer Rok drie kanten innemen € 29.50 

Leer Rok korter en band innemen € 25.00 

Leer Rok korter en band wijder € 27.00 

Leer Rok langer en band wijder € 25.00 

Leer Rok langer en band innemen € 25.00 

Leer Rok knoop stikken  € 2.50 

Leer Rok knoopgat stikken  € 2.50 

Leer Rok nieuwe knoopgat maken  € 7.50 

Leer Rok alleen band innemen € 15.00 

Leer Rok alleen band wijder € 15.00 

Leer Rok nieuwe voering maken € 30.00 

Leer Rok nieuwe zak maken € 15.00 

     

Leer Jas   Prijzen 

  

Leer Rok twee nieuwe zakken maken € 25.00 

Leer Jas mouwen korter € 19.50 

Leer Jas mouwen korter met manchet € 25.00 

Leer Jas mouwen korter met manchet en split € 29.00 

Leer Jas mouwen korter met manchet, split en knoop € 33.00 

Leer Jas mouwen korter met elastiek € 25.00 

Leer Jas mouwen korter met touw € 25.00 

Leer Jas mouwen korter met voering € 22.50 

Leer Jas mouwen korter met voering en manchet € 25.00 

Leer Jas mouwen korter van de schouders € 35.00 

Leer Jas capision make € 35.00 

Leer Jas mouwen langer € 25.00 

Leer Jas lengte korter € 30.00 

Leer Jas lengte korter met band € 30.00 

Leer Jas lengte korter met voering € 33.00 

Leer Jas lengte korter met voering en split € 34.00 

Leer Jas zijnaad innemen € 30.00 

Leer Jas twee naden innemen € 35.00 

Leer Jas drie naden innemen € 39.00 

Leer Jas mouwen innemen € 19.00 

Leer Jas knoop stikken ....stuk  € 5.00 

Leer Jas gat stikken € 10.00 

Leer Jas knoopgat stikken....stuk  € 5.00 

Leer Jas nieuwe knoopgat maken....stuk  € 7.50 

Leer Jas nieuwe voering € 60.00 

Leer Jas mouwen manchet vervangen € 18.00 

Leer Jas onderband vervangen met elastiek € 25.00 

Leer Jas ritsslot vervangen € 10.00 
     



 
 
 
 

Leer Jas nieuwe rits vanaf 40 cm. € 29.50 

Leer Jas nieuwe rits vanaf 50 cm. € 32.50 

Leer Jas nieuwe rits vanaf 60 cm. € 35.50 

Leer Jas nieuwe rits vanaf 70 cm. € 37.50 

Leer Jas nieuwe dubbelrits vanaf 50 cm. € 39.50 

Leer Jas nieuwe dubbelrits vanaf 70 cm. € 42.50 

Leer Jas nieuwe zak maken € 15.00 

Leer Jas nieuwe zak maken met rits € 19.00 

Leer Jas kraag vervangen € 15.00 

Leer Jas elleboog stikken € 15.00 

Leer Jas schouder innemen € 29.00 

Leer Jas drukknoop....stuk  € 2.50 

     

Leer Vest  Prijzen 

  

Leer Vest innemen € 15.00 

Leer Vest achterkant innemen € 15.00 

Leer Vest lengte korter € 20.00 

Leer Vest schouder innemen € 20.00 

Leer Vest wijder € 15.00 

Leer Vest nieuwe voering € 45.00 

Leer Vest knoop per stuk  € 5.00 

Leer Vest knoopsga....stuk  € 7.50 

Leer Vest drukknoop....stuk  € 3.50  


