
Broek

verkorten/ verlengen zonder /  met voering  

machinaal 9   

manueel 13   

met omslag/ split/ stootband/ ... 13   
jeans, originele zoom 13   

met rits in zijnaad  16   

versmallen/ verbreden

middenrug  14   

middenrug + nepen  16   

zijnaad zonder rits  15

zijnaad met rits 19
broekspijp enkel binnen of buitenkant 11

broekspijp binnen en buitenkant 14   

allerlei

rits vervangen 13  

broekzak herstellen vanaf 10€
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Rok

verkorten/ verlengen zonder /  met voering  

machinaal 9 12   

manueel 13 16  

rolzoom 13 16  
met split, plooien, fantasie,... 14 17

       

versmallen/ verbreden

zonder tailleband  14 18  

met tailleband  14 18  

versmallen met rits 18  21

     

allerlei

rits vervangen 13 15    

gescheurde split herstellen vanaf 15€   

nieuwe voering  vanaf 35€   
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jurk

verkorten/ verlengen zonder /  met voering  

idem rok    

verkorten mouwen idem blouse/ top    

    

versmallen/ verbreden

zonder rits  13 16  
met rits  18  21

figuurnaden 13 16 

figuurnaden plaatsen  15  19  

allerlei

rits vervangen 16 19  

nieuwe voering vanaf 55€   
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Hemd/ blouse

verkorten/ verlengen zonder /  met voering  

zoom  10   

zoom met split 13   

mouw verkorten 9   
mouw verkorten met split 13   

mouw verkorten met manchet  16   

 

versmallen/ verbreden

zijnaden 12   

versmallen aan figuurnaden 12   

figuurnaden plaatsen  14   
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mantel/ vest

verkorten/ verlengen zonder/ met voering  

zoom  25  28   

mouwen verkorten 16 19  

mouwen met split 20 23  
mouwen met rits, manchet, ... 22  25  

     

versmallen/ verbreden

middenrug  13 17  

zijnaden of figuurnaden  14 18  

volledig  45 55   

allerlei

rits vervangen 21 23  

    
     

      

prijslijst 2021



pull/ t-shirt/ top

verkorten zonder/ met voering  

zoom 9   

mouwen 9   

versmallen

zijnaden  12   

     

allerlei

bandjes inkorten 9   
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allerlei

    

knoop aannaaien 1,5   

knoopsgat maken 3   

naden herstellen  vanaf 5€   

knielap/ patch opnaaien  vanaf 6€   

    

Prijslijst geldig vanaf 01/01/2021. 
Dit zijn richtprijzen voor de meest gangbare retouches. 
Andere herstellingen en aanpassingen zijn mogelijk. Prijs op aanvraag
De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief fournituren (rits, knopen, elastiek, voering e.d.)
Afhankelijk van de complexiteit van het kledingstuk kunnen er supplementen aangerekend worden.
Alle retouches worden met de grootste zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd.
Enkel nieuwe of gewassen kledij kan hersteld of aangepast worden.
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