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Helium ballonnen 

Helium ballonnen zijn perfect voor elke gelegenheid. Viert u een verjaar-
dag, een opening of wilt u iemand verrassen? Wij denken graag met u mee! 
Op deze pagina’s vindt u verschillende opties die wij aanbieden. Deze kun-
nen geheel naar wens worden gestyled. Heeft u iets in gedachten, maar 

staat dit er niet bij? Laat het ons weten! 

Alle latex ballonnen worden behandeld met Hi Float. Dit zorgt er voor dat de 
zweeftijd van de ballonnen verlengd wordt. Hierdoor zweven de latex 

ballonnen minimaal twee dagen.

Trosje latex ballonnen 
Trosje van 3 latex ballonnen - €7,50
Trosje van 6 latex ballonnen - €14,50

De trosjes van latex ballonnen zijn inclusief gewichtje

Losse latex ballon - € 1,95
De losse latex ballon is exclusief gewichtje 

Accessoires 
Los gewichtje - €1,99

De kleuren van de ballonnen zijn naar keuze. De kleur 
van het lintje word gekozen op basis van de kleur 

ballonnen door ons. Het gewichtje is in een parelmoer 
witte kleur. 

Latex hartjes ballonnen 

Losse hartjes ballon - €4,50 
Trosje van 3 hartjes ballonnen - €9,99

De losse hartjes ballon en het trosje hartjes ballonnen 
zijn beide inclusief gewichtje. 

De hartjes zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: rood, roze en 
wit. De kleur van het lintje is standaard wit en het ge-

wichtje is in een parelmoer witte kleur. 

Als u iemand wil verrassen met Valentijnsdag, Moederdag, een jubileum of 
een trouwdag dan zijn deze harjes misschien wel wat u zoekt. 

Ook zijn de latex hartjes ballonnen erg leuk als decoratie in horeca of win-
kels voor Valentijnsdag. 



Ballonnenboeket

Ballonnenboeket klein - €19,50
Ballonnen boeket klein heeft 1 folie ballon en 4 latex 

ballonnen en is inclusief gewichtje.  

Ballonnenboeket groot - €29,50
Ballonnenboeket groot heeft 2 folie ballonnen en 4 

latex ballonnen en is inclusief gewichtje.

De folie ballonnen zijn beschikbaar voor verschillende 
gelegenheden. De folie ballonnen zijn ook beschik-
baar zonder opdruk. De kleuren van de latex ballon-

nen zijn geheel naar keuze. De kleur van het lintje 
stemmen wij af op de kleuren van de ballonnen. Het 

gewichtje heeft een parelmoer witte kleur. 

Folie ballon los

Folie ballon los - €11,99 
De folie ballon is 45 cm, de prijs is inclusief gewichtje.   

De folie ballonnen zijn beschikbaar voor verschillende 
gelegenheden. De folie ballonnen zijn ook beschik-
baar zonder opdruk. Het gewichtje heeft een parel-

moer witte kleur. 

XL Folie ballon 

Cijfer of letter - €14,99
Gewichtje - €1,99

De folie ballonnen zijn in verschilldende kleuren en 
cijfers of letters beschikbaar. De kleur van het lintje 

stemmen wij af op de kleuren van de ballonnen. Het 
gewichtje heeft een parelmoer witte kleur. 



XL Folie ballon 2 cijfer tros 

Tros - €45,00
Deze tros heeft twee folie ballonnen Xl en 8 latex 

ballonnen. 

De folie ballonnen zijn in verschillende kleuren en 
cijfers of letters beschikbaar. Ook de kleuren van de 

latex ballonnen zijn naar keuze. De kleur van het lintje 
stemmen wij af op de kleuren van de ballonnen. Het 

gewichtje heeft een parelmoer witte kleur. 

De zweeftijd van de folie ballonnen is tot wel twee weken. 

XL Folie ballon met latex ballonnen eronder 

Tros per stuk - €30,00
Een folie ballon cijfer met 8 latex ballonnen er onder. 

De folie ballonnen zijn in verschillende kleuren en 
cijfers of letters beschikbaar. Ook de kleuren van de 

latex ballonnen zijn naar keuze. De kleur van het lintje 
stemmen wij af op de kleuren van de ballonnen. Het 

gewichtje heeft een parelmoer witte kleur. 

XL Folie ballon 1 cijfer tros

Tros - €22,50
Deze tros heeft 1 folie ballonnen Xl en 3 latex 

ballonnen. 

De folie ballonnen zijn in verschillende kleuren en 
cijfers of letters beschikbaar. Ook de kleuren van de 

latex ballonnen zijn naar keuze. De kleur van het lintje 
stemmen wij af op de kleuren van de ballonnen. Het 

gewichtje heeft een parelmoer witte kleur. 



Lege folie ballonnen

Liever een lege folie ballon? Dit is geen probleem. Wij hebben verschillende 
lege folie ballonnen in ons assortiment.

Speciale wensen? Vraag naar de mogelijkheden. 

Folie ballon 45 cm leeg 
Folie ballon I love you - €3,50 

Folie ballon hartje rood - €3,50 
Folie ballon Happy birthday - €3,50

Folie ballon 41 cm leeg 
Cijfers 0 t/m 9 - €2,50

Folie ballon 102 cm leeg 
Cijfers 0 t/m 9 - €4,50



Ballonnenboog 

Groots uitpakken met een ballonnenboog voor een verjaardag, opening of 
voor een andere speciale gelegenheid? WIj denken graag met u mee! Op 
deze pagina’s vindt u verschillende opties die wij aanbieden. Deze kunnen 

geheel naar wens worden gestd. Heeft u iets in gedachten, Maar staat dit er 
niet bij? Laat het ons weten! 

Ballonnenboog

Ballonnenboog - €90,00
Cijfers per stuk - € 2,50 

De kleuren van de ballonnenboog zijn geheel naar 
keuze. De cijfers zijn optioneel. Deze kunnen in ver-

schillende cijfers en kleuren. Het frame van de ballon-
nenboog mag u houden. Op het moment dat u dan 

de volgende keer een boog afneemt bij ons, en u het 
frame nog heeft, krijgt u een korting. 

Ballonnenboog XL

Ballonnenboog - €120,00

De kleuren van de ballonnenboog zijn geheel naar 
keuze. Het frame van de ballonnenboog mag u hou-

den. Op het moment dat u dan de volgende keer een 
boog bij ons afneemt en u heeft de frame nog, krijgt u 

een korting. 
- 

Een ballonnenboog blijft bij goed weer ongeveer een week mooi. Dit is dus 
een ideale optie als u meerdere dagen feestelijke activiteiten heeft. Als u 
meer informatie wil over de ballonnenboog en de kwaliteit, neem gerust 

contact op!



Ballonnenboog organisch

Ballonnenboog organisch S - €65,00
Ballonnenboog organisch M - €75,00
Ballonnenboog organisch L - €85,00

Bladeren of andere toevoegingen - v.a. €5,00

De kleuren van de ballonnenboog zijn geheel naar 
keuze. Er zijn verschillende toevoegingen mogelijk. 

Vraag naar de mogelijkheden.

Een ballonnenboog organisch is een moderne vorm van een ballonnen-
boog. Dit product is perfect voor verschillende gelegenheden. Ook kunt 

u met de organische ballonnenboog een unieke foto booth creëeren. De 
boog is verkrijgbaar in verschillende formaten. Op basis van de plek waar 

de boog komt te hangen kunt u het beste de maat kiezen. 

Ballonnenslinger

Ballonnenslinger S - €40,00
Ballonnenslinger M - €50,00
Ballonnenslinger L - €60,00

Bladeren of andere toevoegingen - v.a. €5,00

De kleuren van de ballonnenslinger zijn geheel naar 
keuze. Er zijn verschillende toevoegingen mogelijk. 

Vraag naar de mogelijkheden.

Een ballonnenslinger is perfect voor boven de bar, boven een deur of om 
een balk te verbergen. De ballonnen slinger is leuk voor verjaardagen, ba-
byshowers of een opening. U kunt de kleuren zelf kiezen waardoor de bal-
lonnen slinger altijd in uw thema past. De slinger kan in verschillende maten. 

Bepaal de maat op basis van de locatie waar u de slinger wilt hangen.”



Balloon Garland 

Balloon Garland - vanaf €120,00

De kleuren van de ballonnen zijn naar keuze. 
De cirkel is op huur basis (deze is in de prijs mee

 berekend). We vragen een borg van €20,00 voor de 
cirkel. Deze krijgt u terug zodra de cirkel is opgehaald.

Er is heel veel mogelijk met de cirkel. Heeft u een 
idee, dat niet op de foto staat? Neem contact met ons 

op! 

Pakket

Balloon Garland + 2 cijfers - v.a. €200

Babyshower pakket
Balloon garland + boy - v.a. €240
Balloon garland + girl - v.a. €270

De kleuren van de ballonnen zijn naar 
keuze. De cirkel is op huur basis (deze 
is in de prijs mee berekend). We vra-

gen een borg van €20,00 voor de cirkel. 
Deze krijgt u zodra de cirkel is opge-

haald terug. 

Led cijfers of letters in cominatie met de balloon garland zijn super tof voor 
een babyshower of een diner. Ook voor feestjes en bruiloften is dit een 

unieke eye catcher. We hebben een aantal combi pakketten. Ook is het mo-
gelijk om de cijfers los te huren. 



Ballonnenpilaar

Viert u een verjaardag, heeft u een opening of heeft u een andere speci-
ale gelegenheid? Een ballonnenpilaar is altijd een goede optie. WIj denken 

graag met u mee! Op deze pagina’s vindt u verschillende opties die wij aan-
bieden. Deze kunnen geheel naar wens worden gestyld. Heeft u iets in ge-

dachte, Maar staat dit er niet bij? Laat het ons weten! 

Ballonnenpilaar

Ballonnenpilaar - €60,00
 

De kleuren van de ballonnenpilaar zijn geheel naar 
keuze. Ook de kleur van de grote top ballon is naar 

keuze. U kunt er ook voor kiezen om een cijfer of letter 
folie ballon als top ballon te kiezen (deze optie is voor 

buiten minder geschikt). Het frame van de pilaar is 
na de afname van u. Als u nog eens een pilaar bij ons 

afneemt en u het frame nog heeft, krijgt u een korting. 



Ballonnenboeket

Hoe leuk is dit ballonnenboeket, een boeket van ballonnenbloemen. Leuk 
om cadeau te geven of om ter decoratie op tafel weg te zetten. Geef bij een 

opening elke klant een ballonnenbloem mee naar huis als bedankje. 

Ballonnenboeket

Boeket 10 stuks - €12,50
Boeket 15 stuks - €16,50
Boeket 20 stuks - €19,50

 
De kleuren van de ballonnenbloem zijn naar keuze. Er 
zijn verschillende kleuren ballonnen. U kunt de kleuren 

van de bloemen kiezen. 

Een groter boeket bestellen? Of een aantal losse 
bloemen? Neem contact met ons op. 



Iemand verrassen voor zijn/haar verjaardag? Dan is dit de perfecte manier 
om iemand te verrassen. Kies de leeftijd van de persoon en de favoriete 
kleuren. Zo verrast u iemand op een originele manier. Natuurlijk is dit ook 

super leuk om voor u zelf te kopen. 

Overige ballonnen decoratie 

Viert u een verjaardag, heeft u een opening of heeft u een andere speciale 
gelegenheid? Dit zijn opties die altijd goed zijn. Wij denken graag met u mee! 
Op deze pagina’s vind u verschillende opties die wij aanbieden. Deze kun-
nen geheel naar wens worden gestyld. Heeft u iets in gedachte, Maar staat 

dit er niet bij? Laat het ons weten! 

Ballonnen decoratie cijfers

Ballonnencreatie - €17,50
 

De kleuren van de ballonnen zijn geheel naar keuze. 
Ook zijn de cijfers en de kleuren van de cijfers naar 

keuze. De kleur van het lintje word afgestemd op de 
kleuren van de ballonnen.  

Ballonnen Kerstboom

Ballonnen Kerstboom - €120,00
 

U kunt kiezen voor een standaard Kerstboom, groen. 
Maar het is ook mogelijk de ballonnen in uw bedrijfs-
kleuren te kiezen. De ornamenten (kleine ballonnen) 

zijn geheel naar keuze. Ook kunt u de kleur van de ster 
boven op kiezen. 

Kerstvieren? Maar geen zin in een echte boom? Wij maken graag een bal-
lonnen Kerstboom voor u. De Kerstboom op de foto te groot? Vraag naar 

de mogelijkheden voor een Kerstboom van een kleiner formaat. 



Led letters/cijfers

Hoe leuk zijn deze led letters/cijfers. Super leuk voor je diner of feestje. De 
led letters zijn heel leuk in combinatie met onze ballon decoratie. Voor gehe-

le party styling neem contact met ons op. 

Led letters

1 letter/cijfer - € 40,00
2 letter/cijfer - € 80,00
3 letter/cijfer -  €120,00
 4 letter/cijfers - €150,00

Er zijn verschillende letters/cijfers beschikbaar. Neem 
contact met ons op voor de beschikbaarheid. 



Menukaartjes en uitnodigingen

Opzoek naar menu kaartjes of uitnodigingen? Wij bieden u een pakket aan 
voor een vaste prijs. Mocht het pakket niet helemaal geschikt zijn voor u? 

Dan denken we graag met u mee voor andere opties. 

Menukaartjes of uitnogingen

Uitnodigingen of menukaartjes -  €50,-

Voor menukaartjes en uitnodigingen bieden wij een 
pakket aan. Dit pakket heeft een vaste prijs. Het 

proces van het maken van een kaartje duurt +/- één 
maand. In overleg kan het ook sneller. Het ligt er maar 
net aan wat uw wensen zijn en het aantal aanpassin-

gen die gemaakt moeten worden. 

Menu kaartjes of uitnodigingen pakket:
• Op basis van uw wensen en een moodboard wordt 

het eerste ontwerp gemaakt. 
• Dit ontwerp kunt u op uw gemak bekijken en wordt 

aan de hand van uw feedback het ontwerp aangepast. 
• Het aangepaste ontwerp krijgt weer een ronde van 
feedback en wordt opnieuw aangepast. Na deze ron-

de is er nog één ronde feedback tot dat het definitieve 
ontwerp klaar is. 

• Het definitieve ontwerp wordt aan u getoond, en bij 
akkoord ontvangt u het menukaartje in PDF & JPG, die 

klaar is om te printen. 

Mocht u de menukaartjes of uitnodigingen geprint ge-
leverd willen krijgen? Dan komen deze kosten boven 

op de pakket prijs. 



Your party 

Your party. Een feest, borrel, evenement helemaal gestyled zoals u wilt. U 
kunt uw ideeën met ons bespreken in een beginnend gesprek waarin we 
samen met u gaan brainstormen. Alle ideeën en mogelijkheden worden 
besproken en we denken graag met u mee. Heeft u nu al een compleet 

idee, maar weet u niet hoe u dit werkelijkheid kan laten worden? 

Bij ons is geen idee te gek. We vinden over de top erg leuk en helpen u 
graag bij het realiseren van perfect gestyled evenement. Het maakt niet uit 
hoe groot uw feest of evenement is, het is altijd mogelijk uw wensen werke-

lijkheid te laten worden.

Heeft u interesse in een gesprek, zodat wij met u mee kunnen denken? Of 
wilt u alleen maar informatie over wat er nog meer mogelijk is? Of heeft u 

gewoon een korte vraag? Neem contact met ons op!



Alle prijzen zijn incl. BTW 
SPARKLE @yourparty
info@sparkleyourparty.nl
www.sparkleyourparty.nl 
KVK nummer: 77424840
BTW nummer: NL86100410B01

Contact 

Neem gerust contact met ons op voor een offerte, om producten te 
bestellen of als u vragen heeft. 

Mail naar info@sparkleyourparty.nl 

www.sparkleyourparty.nl 


