
Onderdelenlijst: 3x4 meter 
Check zowel vooraf als bij het inpakken  
of alle onderdelen op onderstaand lijstje 
compleet én onbeschadigd zijn.  
 
Mocht dit niet zo zijn neem dan contact 
met ons op: 06-55904989. 

Stap 1: Frame monteren 
Monteer het frame van het dak volgens de nummers 
zoals aangegeven in de afbeelding hieronder. Deze 
nummers zijn ook terug te vinden op de buizen. Let er 
vooral goed op dat je de koppelstukken (nummer 5 in 
onderstaande afbeelding) in de juiste richting plaatst. De 
langere, gebogen uiteinden wijzen richting de poten. 
 
-Buizen met nummer 1: liggen dwars over de tent.  
-Buizen met nummer 2: liggen in de lengte over de tent. 
-Buizen met nummer 3: zijn de poten. 

Stap 2: Plaats aan 1 kant de poten daarna het zeil 
Til één kant van het tentframe omhoog en bevestig de 
poten. Leg het zeil uit over het frame en zorg ervoor dat het 
mooi aansluit over de rondingen van de nok. Trek het zeil 
nu helemaal door over het frame richting het deel waar nog 
geen poten zijn geplaatst.  
 
 
Tip:  Trek niet te hard aan het zeil om schade te voorkomen. 
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Stap 3: Plaats aan de andere kant de poten 
Til nu de andere kant van de tent omhoog en bevestig 
ook hier de poten. Op de hoeken van de partytent kan 
het zeil strak worden getrokken door de meegeleverde 
haakjes onderaan in de gaatjes van de poten te 
bevestigen. Zet de poten eventueel vast met haringen. 

Stap 4: Zijwanden plaatsen 
Vouw de zijwanden uit en bevestig deze met de elastieken 
bolletjes om het frame en de poten. Haal het elastiek in 1 
keer door het gaatje van de zijwanden en gaatje van het 
dakzeil. De zijwanden kunnen met klittenband worden 
bevestigd om de poten. Druk op elke hoek van de tent het 
klittenband op de zijwanden stevig op elkaar voor een 
tochtvrije partytent. Rol eventueel een ventilatieschermpje 
oomhoog voor frisse lucht en het ontsnappen van condens. 
 
Let op:  Plaats geen heaters te dicht bij het zeil en laat ze 
niet richting het zeil blazen! Zorg voor voldoende ventilatie! 

Stap 5: Stevig vastzetten 
Wij adviseren de partytent onder alle 
omstandigheden goed vast te zetten. Dat 
kan met haringen in de gaatjes van de 
poten, met spanbanden aan schuttingen 
of door de meegeleverde haringen en 
touwtjes.  
Het beste is echter om spanbanden over 
de tent te plaatsen en deze met stevige 
haringen vast te zetten. Deze zijn in 
setjes van 2 bij ons te huur. 
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Vervangingswaarde 
De vervangingswaarde van deze tent  
bedraagt: €. 275,- incl. BTW.  
Dus ga er zorgvuldig mee om a.u.b.! 
 
 

 
Partytent4Rent.nl 
Mortelweg 10F 
6551 AE     Weurt 
06-55 904 989 
 

Vragen? Bel: 
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