Prijslijst 2020
Al onze toga’s zijn van lichtgewicht zuiver scheerwol. Dit betekent dat zij comfortabel
zijn en prettig om te dragen, kreukherstellend en duurzaam.
Advocatentoga
Een op maat gemaakte advocatentoga in 100% zuiver scheerwol
met zijden voering en ingeborduurde naam kost u............................................................€ 725,Toga’s voor de rechterlijke macht
Voor de arrondissementsrechtbanken, het kantongerecht en
de officier van justitie toga’s met dupion zijden banen (prijs vanaf)................................. € 895,Toga’s voor het Hof en de Raad van Beroep met banen van dupion zijde
én zuiver zijden moiré banen zijn (prijs vanaf) .................................................................. € 985,Toga’s voor de Hoge Raad in zijde met fluwelen banen
met de naam ingeborduurd in de voering (prijs vanaf) ................................................... € 1065,Befjes, knoop-, strik– of klittenband (prijs per stuk)........................................................... € 27,50
Ingeborduurde naam per regel (max. 15 tekens incl. spaties en leestekens) .................... € 12,50
Toga’s voor trouwambtenaren van de gemeente (BABS)
Standaard model met fluweel en gouden biezen, op maat gemaakt ............................... € 795,Geborduurde gemeentewapens ..........................................................................................€ 85,Toga’s voor hoogleraren van de diverse universiteiten
VU, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden
Toga met Baret...................................................................................................................€ 985,UvA, Universiteit van Amsterdam, Nijenrode Business Universiteit, NLDA,
Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen
Toga met Baret.................................................................................................................€ 1185,Losse Baret vanaf (afhankelijk van Universiteit).................................................................€ 150,Universiteitsstola’s ...............................................................................................................€ 95,Een persoonlijke toga
Wij zijn gespecialiseerd in het personaliseren van uw toga. U kunt kiezen uit diverse exclusieve
lichtgewicht stoffen voor de buitenkant, zoals Merino of Cashmire wol. Om een toga écht
persoonlijk te maken kunt u voor de voering kiezen voor designerstoffen van huizen als Dior,
Chanel, Versace of Liberties of London. Nóg persoonlijker wordt uw voering met een eigen print
op zijde-satijn. Om deze opdrachten te realiseren werken wij samen met een ontwerpbureau.
Voor vragen over de mogelijkheden voor uw toga neemt u contact op met ons via e-mail:
detogamaker@gmail.com of telefonisch 020-623 54 39.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW van 21%

