
          Algemene prijslijst 
          workshop mozaieken

                               Basis tarief, inclusief gebruik van tegels, tegelstukjes, glasmozaïek, 
                                                    acrylvormen, lijm en  gereedschap:

workshop mozaïeken, 1 dagdeel ( 3 tot 4 uur) € 25,-
ondergronden                                                                        €   1- t/m € 15,-
voegen door ons                                                                    €   5,-

                     Enkele voorbeelden: Ondergronden, exclusief, niet bij basis tarief inbegrepen

omschrijving afmeting Kleur/ 
materiaal

voorbeeld
      foto

bedrag Totaal 
(inclusief 
workshop)

Binnenschilderij
(klein)
bv Geboorte 
tegel, gedenk 
tegel en
afbeelding.

20-40 x 
20-30cm
Meerdere 
afmetingen 
mogelijk

MDF of 
spaanplaat

€ 2,- € 27,-

Binnenschilderij
(klein)
bv Zelf spiegel 
maken. Inclusief 
spiegeltje

20-40 x 
20-30cm
Meerdere 
afmetingen 
mogelijk

MDF of 
spaanplaat

€ 3,- € 28,-

2 st. bal/hart
(combinaties)
ophang of 
liggend

Bal: 3, 4, 5cm
Hart: 6 cm

styropor € 2,- € 27,-

1 st. bal,
liggend

10 of 12cm Styropor € 2,- € 27,-

3 st: keuze uit 
uiltje, vogeltje, 
visje, vlindertje, 
bal,
hangdecoraties

Uiltje 9cm
vogeltje 11cm
visje 8 cm
vlindertje 8,5cm
bal (< 5cm) en 
hart (6cm)

Triplex
styropor

€ 3,50 € 28,50



3 st: keuze uit 
uiltje, vogeltje, 
visje, vlindertje, 
bal,
hangdecoraties

Uiltje 9cm
vogeltje 11cm
visje 8 cm
vlindertje 8,5cm
bal (< 5cm) en 
hart (6cm)

Triplex
styropor

€ 3,50 € 28,50

1 uil of vlinder Uil H:15 cm
Vlinder H: 19cm 
L: 26

MDF € 5,- € 30,-

3 st bal in 
ophang-
combinatie

8, 10 en 12cm styropor € 5,- € 30,-

theelicht 10x10 cm, 
vierkant

glas € 2,50 € 27,50

3 st theelicht, 
klein

6 x 6 cm glas € 3,- € 28,-

Schaal/ 
onderbord

33 x 33 cm kunststof € 3,- € 28,-

3 huisjes 12,5 x9 cm
(per huisje)

Papier-
maché

€ 3,50 € 28,50

schaal doorsnede 30 cm bamboe € 5,- € 30,-



Decoratie 
boomschijf 

ongeveer 
26 cm doorsnede

hout € 5,- € 30,-

buitenschilderij 
klein , bv 
huisnummer-
plaatje

20-30 x 20cm betonplex € 5,- € 30,-

Vraag voor meer mogelijkheden de uitgebreide prijslijst mozaiek workshop op.

Prijzen onder voorbehoud.

( laatst bijgewerkt: 04-12-2019)         

Gaarne aan het einde van de workshop contant betalen. 


