
 

Zelfbouwtent 400 x 800 
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Zelfbouwtent 400 x 800 
Geachte heer/mevrouw, 
Bedankt voor het huren van onze spullen. Graag attenderen wij u op de hieronderstaande zaken: 
 
U heeft geleverd gekregen: 
Nr Aantal Soort 
A  10 spantbuis lang 
B  12 spantbuis kort 
C   10 pootbuis 192 cm met voetje 
D   9 kruisstuk 
E   6 T-stuk 
1 x 65  elastieken 
4 x Spanbanden 
4 x Haringen 
 
Hoe zet u deze tent op: 
Het is raadzaam de tent met twee personen te bouwen. 
Als extra ondersteuning hebben we op de achterzijde van deze omschrijving enkele foto´s geplaatst. 
De spantbuizen A zijn voorzien van een zwart bandje. Deze komen schuin in het dak. 
De stokken zitten per soort in een plastic hoes verpakt. Graag ontvangen wij het ook op deze wijze weer retour. 
U begint met het dakframe in elkaar te zetten (3). 
Vervolgens plaats u de 5 poten onder 1 lange zijde. U neemt hiervoor elk 1 pootbuis in de hand,  
Tilt tegelijk de tent op en plaatst de poten (4). Hierbij kunt u het beste één poot uit de hoek vandaan 
beginnen (2 ). Daarna kunt u de middelste en de beide hoekpoten plaatsen. Voordat u de poten 
onder de andere zijde zet eerst het tentdak over het nu schuin staande frame plaatsen (5) en de 
elastieken op de kop(korte)zijde aanbrengen. U kunt hier nu makkelijk bij. 
Mocht u ook één of twee kopwanden willen plaatsen, dan deze gelijk met de dakelastieken vastmaken.  
Doe de elastieken eerst door de ringen in het tentdoek, trek het elastiek om de framebuis 
en daarna weer terug om de knop van het elastiek (6&7). 
Nu kunt u de poten onder de andere lange zijde plaatsen (8). Houdt hierbij dezelfde volgorde aan als eerder.  
De hoekflappen kunnen met de metalen haakjes in de gaatjes aan de onderzijde van de poten bevestigd worden. 
Nu kunnen de elastieken aan de lange zijden aangebracht worden.  
Eerst de elastieken bij de poten aanbrengen,  
zodat het dakzijl gelijkmatig voorgespannen is. Dan de tussenliggende elastieken 
gelijkmatig over beide lange zijden aanbrengen. De eventueel te plaatsen zijwand(en) met de 
elastieken van het dakzijl bevestigen. 
Van de zijwanden alle klittenbandjes aan de poten bevestigen. 
Deze tenten zijn niet gemaakt om met harde wind dienst te doen. Wij adviseren u om in elk geval de 
tent met een paar bandjes vast te zetten. 
Graag ontvangen wij de tent van u weer schoon en droog in de verpakking retour en gelijk aan hoe ze 
aan u geleverd zijn. Indien dit niet het geval is kunnen er schoonmaakkosten en/of schadevergoeding 
in rekening worden gebracht. 
Wij wensen u veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er problemen zijn, aarzel dan niet om 
ons te bellen zodat wij u snel van dienst kunnen zijn. 
Ons telefoonnummer:0527-231640 / 0629408316 
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