
                         Prijzen partytentenverhuur

Spantenten

Spantenten, feesttenten of ook wel scheerlijntenten genaamd, zijn ideale tenten voor festivals en feesten. Deze spantenten zijn snel op te 

bouwen en nog sneller af te breken. Ook de prijzen van deze tenten zijn zeer gunstig vergeleken met bijv. tenthallen. Onze tenten worden 

gemaakt van vlam vertragend PVC zeildoek (m2). De tenten zijn te huur in verschillende maten, zie onderstaand tabel met maten. 

Onze spantenten hebben 1 of 2 middenmasten afhankelijk van de grote en worden rondom afgespannen met  scheerlijnen / spanbanden. 

De spantent wordt bij voorkeur opgezet op een zacht ondergrond omdat dit het verankeren vergemakkelijkt.

Weekend of midweek extra dag

Afmeting l x b x h Model Max. aantal personen prijs incl. btw

5 x 5 x2,25m Spantent (pagode) 25 € 180,- 25,00€     

Ø 11 x 2,25m Spantent ( rond ) 100 € 300,- 50,00€     

Ø 13 x 2,25m Spantent (rond ) 150 € 330,- 50,00€     

17 x 12 x 2,25m Spantent ( ovaal ) 200 € 360,- 60,00€     

19 x 14 x 2,25m Spantent ( ovaal ) 300 € 420,- 60,00€     

24 x 14 x 2,25m Spantent ( ovaal ) 400 € 540,- 80,00€     

29 x 14 x 2,25m Spantent ( ovaal ) 500 € 660,- 90,00€     

Zijkant 4 vaks met ramen alleen geschikt voor spantenten

Frametenten

Onze frametenten hebben geen middenmast en worden niet afgespannen met scheerlijnen  / spanbanden waardoor door deze op vrijwel

iedere ondergrond te plaatsen zijn. Door deze constructie heeft de tent een vrije overspanning en kan de gehele vloeroppervlakte ten 

volle benut worden.

Afmeting l x b x h Model Max. aantal personen prijs incl. btw extra dag

3 x 3 x 2,25m Huismodel easy-up 10 €   75,- 10,00€     

3 x 4,5 x 2,25m Huismodel easy-up 15 € 150,- 25,00€     

6 x 3 x 2,25m Huismodel ( op frame ) 20 € 180,- 25,00€     

8 x 4 x 2,25m Huismodel ( op frame ) 40 € 240,- 40,00€     

9 x 6 x 2,25m Huismodel ( op frame ) 50 € 300,- 50,00€     

Deze prijzen gelden voor vrijdagmiddag tot maandagmorgen of voor een midweek van maandagmiddag tot vrijdagochtend. 

Alle voordelen op een rijtje

- Goede windvastheid

- Weinig tot geen condens

- Gemakkelijk zelf te plaatsen

- Openingen in de tent zelf te bepalen

- Diverse afmetingen waarbij er plaats is

  van 20 tot 500 personen

- De tenten zijn gemaakt van vlamvertragend pvc doek 

  conform voorschriften M2

- Al onze tenten liggen op een eigen aanhangwagen

  deze mag getrokken worden door personenauto's als

  de bestuurder in het bezit is van rijbewijs B.
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