Een toga van Bernard Poelman, De Togamaker, is waarschijnlijk een van de meest
duurzame kledingstukken die u ooit zult aanschaffen, en gaat normaal gesproken een
leven lang mee. Maar zelfs bij zorgvuldig gebruik hebben toga’s en op maat gemaakte
kledingstukken regelmatig aandacht en onderhoud nodig. Wij bieden een schoonmaaken herstelservice in ons atelier voor door ons gemaakte toga’s.
BernardPoelman, De Togamaker, biedt een uitgebreide nazorgservice die wordt uitgevoerd
door ons deskundige personeel, dat zich uitstrekt van kleine reparaties tot complete
renovaties. Elk kledingstuk wordt individueel beoordeeld en er wordt een offerte gegeven
voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit omvat de kosten van een vakkundige
stomerij die aan elk artikel moet worden uitgevoerd voordat het werk kan beginnen.
NB: Stomen wordt uitgevoerd op eigen risico van de klant.

Basisprijslijst onderhoudswerkzaamheden
• Stomen....................................................................................................... € 22,50
• Onderhoud rimpelwerk, aan mouw en rug, per deel ................................ € 45,-

• Nieuwe mouwelastieken, per paar . .......................................................... € 35,• Opzetten van een nieuwe kraag .............................................................. € 85,• Inzetten van een nieuwe voering............................................................. € 295,-

• Inkorten van een toga................................................................................ € 55,• Inkorten van de mouwen van een toga................................................... € 135,-

• Losse knopen, per stuk............................................................................... € 0,50
• Aanbrengen van moiré voor het Hof ....................................................... € 215,• Aanbrengen van zijden of fluwelen banen en mouwen.............................€ 295,• Vervangen van zijden of fluwelen banen en mouwen...............................€ 395,• Overige werkzaamheden, ateliertarief per uur ...........................................€ 60,-

Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Exclusief verzendkosten per aangetekende post.
Voor vragen neemt u contact op met ons via e-mail: info@bernardpoelman.nl
Voor een afspraak kunt u bellen met 020 - 623 54 39.

Wij werken uitsluitend op afspraak

NB: Wij repareren uitsluitend toga’s uit eigen atelier.
Voor reparaties van toga’s van onze gewaardeerde collega’s van de firma Rhebergen te
Amsterdam en de firma Schout te Rotterdam neemt u contact met hen op.
firma Rhebergen:
info@togamakerijrhebergen.nl
telefoon 06-53395126 / 06-41981758
firma Schout:
info@toga-atelierschout.nl
010-2450 766

