
Opzetschema voor de Partytent
(5 x 5m, 11m Ø, 12 x 17m, 14 x 19m, 14 x 24m)

Door deze opzet instructie stap voor stap te volgen zult u zien dat de party tent met 2-4 personen in 
ongeveer een uur is opgebouwd.          

                            
1. Zoek een geschikte plek om de tent op te zetten, dat kan een grasveld of bestrating zijn (bij

bestrating moeten er enkele stenen verwijderd worden voor de verankering).
2. Het dak deel uitleggen met de rode strepen naar onderen, dit is nl. de binnenzijde van de tent.
3. Begin met inslaan van de grondankers, ongeveer 2,25m vanaf de tentrand waar wit en blauw van

elkaar gescheiden wordt, dit doet u rondom. 
4. Ga verder met het plaatsen van de zijstaanders (2.25m lang), begin op een willekeurige plaats. 

Steek de staander door de stalenplaat met gat en span deze af met speciale spanners uit de rode
zak, gebruik hier en daar een extra spanner en zet deze in een schoor (driehoekverbinding). 
Doe dit bij de helft van het totaal aantal spanpunten van het dak deel (dus om en om). 
De tent hangt nu als een grote badkuip.
Let op de spanbanden nog niet te strak zetten!!

5. Bij de 11 m Ø tent plaatst u nu de uit 2 delen bestaande midden paal onder de tent en druk het
dak deel omhoog. Zet nu de resterende palen onder het dak deel en span de tent nu strak af!!

6. Bij de 12 x 17m en de 14 x 19m tent plaatst u nu de 2  uit 2 delen bestaande midden paal en
de uit 2 delen bestaande boven ligger onder de tent en druk het dak deel omhoog. Zet nu de
resterende zij palen onder het dak deel en span de tent nu strak af!! 

7. Bij de 14 x 24 en de 14 x 29m tent plaatst u nu de 3 of 4 uit 2 delen bestaande midden palen
onder de tent en druk het dak deel omhoog. Zet nu de resterende zij palen onder het dak deel en
span de tent nu strak af!!

8. Nu kunt u beginnen met het plaatsen van de zijzeilen u hangt blauw onder het witte dak deel en 
wit onder het blauwe dak deel, d.m.v. speciale ophangclips en bepaal zelf de in- en uitgangen. 
Door de zijzeilen met elkaar te verbinden kunt u de tent afsluiten. Proficiat!

9. Het afbreken van de tent gaat natuurlijk in omgekeerde volgorde, denkt u eraan om de hamer 
en de rode zak met spanbanden apart in te leveren ivm controle!!

Huurovereenkomst

1. Huren van een partytent kan per email, schriftelijk of telefonisch geschieden waarbij termijn en tarief zijn overeengekomen. 

2. De persoon die de tent met aanhanger huurt en hiervoor tekent is aansprakelijk voor de kosten, welke gemaakt kunnen worden door
onzorgvuldig gebruik. 

3. De tent met aanhangwagen blijven eigendom van Peppelman Rekreatie BV en mogen niet door verhuurd worden, uitgeleend aan
derden of verkocht worden. 

4. Het huurtarief geldt van vrijdag 13.30 uur t/m maandag 12.00 uur of van maandag 13.30 uur t/m vrijdag 12.00 uur. 

5. Het volledige huurtarief moet bij afhalen contant of per pin betaald worden of vooraf per bank/giro. 

6. Indien de tent terug gebracht wordt met schade of andere mankementen dient dit direct gemeld te worden, de hierdoor ontstane
kosten zullen aan u worden doorberekend. 

7. Partytenten kunnen niet verzekerd worden tegen vandalisme, u dient hier zelf de nodige maatregelen tegen te treffen. 

8. Bij het terug brengen van de tent dient u de hamer en de rode zak met spanbanden apart in te leveren i.v.m. controle. 

9. Indien de tent sterk vervuild terug gebracht wordt zal dit ook aan u worden doorberekend. 

De door ons verhuurde party tenten zijn gemaakt van vlamvertragend pvc doek volgens M2 voorschiften.

Peppelman rekreatie & zeilmakerij BV
Handelsweg 12 7021 BZ Zelhem

0314-621870


