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ONZE PIANO’S BESCHIKBAAR 

YAMAHA CFX 
Premium concertvleugel 270 

Concertvleugel bij uitstek, de Yamaha CFX is zeker een van de 

beste piano’s in de wereld. Hij won de voorkeurstemmen van 

de beste pianisten en artiesten en is ideaal voor grote kamers 

en de meest prestigieuze evenementen en concertzalen. 

Afmetingen (H, b, L) : 103 x 160 x 275 cm        

Prijs : 1.330 € btw incl. 

YAMAHA C6X 
Halve vleugel 212 

Deze halve vleugel, goedkoper dan de CF6, is niettemin een 

instrument van uitstekend vakmanschap. Hij zal perfect geschikt 

zijn voor grootschalige particuliere evenementen die tevens een 

krachtige versterking vereisen. 

Afmetingen (H, b, L) : 102 x 154 x 212 cm             

Prijs : 820 € btw incl. 

YAMAHA P114 
Rechte piano 

Deze rechte piano is een betaalbare en ruimtebesparende piano 

ideaal om uw verjaardagen of elke gebeurtenis die de compactheid 

van een akoestische piano kwaliteit vereist, te verfraaien. 

Afmetingen (H, b, L) : 114 x 148 x 55 cm               

Prijs : 550 € btw incl. 

YAMAHA CF6 
Premium halve vleugel 212 

Als halve vleugel van superieure kwaliteit is dit instrument 

uiterst geschikt voor veeleisende pianisten in meer intieme 

zalen. Deze premium grand piano is volledig handgemaakt en 

wordt momenteel gebruikt door o.a. de Koningin Elisabeth 

Muziekkapel voor zijn concerten. 

Afmetingen (H, b, L) : 102 x 154 x 212 cm      

Prijs : 1.050 € btw incl. 

YAMAHA C3X 
Kwart vleugel 186 

Als kleine broertje van de C6x vindt deze kwart vleugel 

gemakkelijker zijn plaats in meer besloten ruimten, maar geeft 

niets af aan kwaliteit: met zijn precieze speelmechaniek, 

krachtige en rijke klank, is dit een perfecte kwart vleugel. 

Afmetingen (H, b, L) : 101 x 149 x 186 cm      

Prijs : 710 € btw incl. 

YAMAHA CLP535 
Digital Clavinova 

Deze digitale piano heeft vooral gebruiksgemaken een 

aantrekkelijke prijs. Geschikt voor kleine ruimtes zal 

toestaan om achtergrondmuziek, perfect voor een receptie 

of een cocktail te verfraaien uitgezonden. 

Afmetingen (H, b, L) : 93 x 146 x 46 cm          

Prijs : 245 € btw incl. 

 



 

Als u een offerte wilt , neem dan contact met ons op met vermelding van het onderwerp van uw 

verzoek en contactgegevens. We zullen u antwoorden binnen 2 werkdagen. 

 

Livornostraat, 5 | 1060 Brussel | www.hanlet.com T 02 537 88 24 | 

info@hanlet.com 



 


