
LET OP!
- De partytenten zijn NIET stormbestendig! Wordt 
er een storm of windstoten voorspeld, of steekt dit 
plots op, breek de tent dan z.s.m. af en neem con-
tact op.
- De huurder is verantwoordelijk voor de 
gehuurde artikelen. Bij eventuele schade aan 
eigendommen van huurder of derden is de 
huurder daarvoor aansprakelijk.
- Heeft u meer dan een tent gehuurd, breek ze dan 
één voor één af (en ruim ze ook gelijk op) om te 
voorkomen dat onderdelen van verschillende party-
tenten door elkaar gaan.

# Accessoires

Haringen10

Scheerlijn8

# Tent
Frame + Dakdoek

Wand korte zijde (dicht)

Wand korte zijde (raam)

Wand lange zijde (dicht)

Wand lange zijde (deur)

1

1

1

1

1

Inhoud

Voorzichtig en gelijdelijk uitklappen:

Stap 1: Plaats het opvouwbare frame met dakdoek 
midden op de plek waar u de tent wil hebben, recht op 
zijn poten en verwijder de tas waar het frame in zat.

Stap 2:Stap 2: Ga met je partner aan beide kanten staan, 
pak een punt aan de bovenkant van het frame en loop 
langzaam van elkaar af zoals in figuur 1 wordt 
weergegeven. Zorg dat dit synchroon gebeurt met 
elke hoek. Dus niet eerst 2 hoeken en daarna de rest, 
maar elke hoek, stukje voor stukje. Zodra u dit doet 
komt het frame omhoog, zorg dat dit geleidelijk ge-
beurt.beurt.

Stap 3: Wanneer u dit gedaan hebt is het zaak om te 
zorgen dat het frame goed uitgevouden is. Hier kunt u 
voor zorgen door de hoeken van het frame met 1 hand 
omhoog te duwen terwijl u met uw andere hand de 
poot op zijn plek houdt. Wanneer u een klik hoort zit 
hij goed. Zie figuur 3. Wanneer u geen klik hoort zult 
u het volledige frame omhoog moeten duwen.

Stap 4: Wanneer de hoeken goed zitten is het belangrijk 
dat u het tentdoek goed over de hoek heen trekt. Zie af-
beelding 4. 

Stap 5: Ga vervolgens met je partner aan 1 kant van de 
tent staan. Stap allebei met je voet op een plaatje onder 
aan de poot en duw vervolgens het bovenste deel van de 
poot omhoog om de poot te verlengen. Zie figuur 5. Doe 
dit vervolgens ook bij de andere kant.

Stap 6:Stap 6: Wanneer de tent goed recht staat u het dakdoek 
aan de zijkanten van de frame extra goed vast zetten 
middels een klitteband aan de onderkant van het frame. 
zie figuur 6.

Stap 7:Stap 7: Wanneer u dit gedaan heeft kunt u de zijwanden 
aan elkaar vast maken. Deze wanden kunt u met klitte-
band vastmaken aan het dak en om de poten. Vervolgens 
kunt u de wanden aan elkaar vast ritsen.
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Tent zonder zijwanden.

Tent met zijwanden,

Hoek open.

Hoek dicht.

Afbreekinstructie:
Stap 1: Maak de tent eerst schoon en droog.
Stap 2: Volg de opzetinstructie in omgekeerde 
volgorde:
- Wanden los ritsen en klittenband losmaken.
- Klitteband - Klitteband van het dak losmaken (Alleen de 
onderste klittenband die aan het frame ver-
bonden zit, niet de bovenste.)
- Lengte van de poten met beleid en synch-
roon inkorten.
- Hoeken los klikken, controlleer of de hoeken 
echt los zitten (niet met kracht), vervolgens 
rustig naar elkaar toe lopen zodat het frame 
geleidelijk en synchroon in elkaar vouwt.
Stap 3: Berg het frame met het dakdoek zo 
schoon mogelijk op in de zak. De zijwanden, 
haringen ect. horen in de krat.
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