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De tent of meerdere tenten zijn bij u afgeleverd of opgehaald aan ons magazijn. Wanneer u deze nog niet 

onmiddellijk opzet bewaart u deze op een droge en veilige plaats. De huurder is verantwoordelijk voor de 

gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij 

eventuele schade of diefstal, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. 

Handleiding professionele plooitent 4x4 – Beige – 2 personen  

 Stap 1. U gebruikt het bijgeleverd steekkarretje (!) om het te 
transporteren naar de plek waar de tent komt te staan. 

 Stap 2. Neem nu de zwarte hoes van de tent, wanneer u dit 
heeft gedaan kan u de span riem rond de tent los 
maken. 

 

Stap 3. Plooi het frame nu helemaal open, ga met 2 personen 
langs weerzijden van de vouwtent staan en hef het 
frame lichtjes op. Vervolgens stapt u achteruit en trekt 
u het frame helemaal open, zodat de koppelingen 
omhoog schuiven. 
 
Tip: door het frame te schudden als het van de grond is, 
bent u zeker dat het helemaal open is. 
 

 Stap 4.  Duw nu de hoekstukken omhoog, klik de 
hoekverbindingen van de plooitent één voor één op hun 
plaats. 
 
Tip: zet uw voet op het voetplaatje voor meer steun. 
!! bevestig de witte VELCRO lintjes van het dak aan het 
FRAME 
 

 Stap 5.  Schuif nu de staanders, ga met 2 personen langs één 
kant van de vouwtent staan. Trek tegelijkertijd aan de 
ring boven het voetplaatje. Daarna schuift u de 
staanders uit tot de gewenste hoogte. Doe vervolgens 
hetzelfde langs de andere kant. Zorg dat elke staander 
op dezelfde positie geklikt staat. 

 Stap 6. Als de tent volledig recht staat kan u de zijwanden 
bevestigen aan de velcro strip aan de binnenkant van 
het topzeil. Hierna kan u de zijwand ook bevestigen aan 
de zijpalen.  

 Stap 7. Bevestig de gewichten aan de voetenpalen van de tent. 



 

Adres: (alleen op afspraak)    T  011/31.33.93 

FUN4YOU BVBA      E  Info@fun4you.be 

Waterrijtstraat 38, LOMMEL    W fun4you.be 

Huurvoorwaarden levering of afhaling.   

1. Reservatie 
Men kan per e-mail of via de website reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief. 

2. Betaling 
De betaling van de huurprijs en de borg gebeurt contant bij afhaling. 

3. Borg 
Bij de afhaling van het feestmateriaal wordt de borg betaald. De borg voor feestmateriaal bedraagt evenveel als de huurprijs en wordt 
terugbetaald bij levering als alle huurvoorwaarden vervuld zijn. 

4. Afhaling 
Het feestmateriaal wordt afgehaald door de klant. De praktische afspraken worden onderling gedaan. 
Mits een kilometervergoeding kan het ook worden geleverd. Zie op de website pagina transport. 

5. Schade of defect 
Als u bij het leveren van de goederen schade of defect opmerkt gelieve ons meteen telefonisch te contacteren. Zo dat wij dit als nog 
kunnen oplossen. Schade of defect dat ons gemeld wordt na de huurperiode of bij het ophalen worden in rekening gebracht aan de 
huurder. Als u iets opmerkt meld het ons meteen ! 
Bij defect, verlies of schade tijdens de huurperiode dient u ons telefonisch op de hoogte te brengen van het probleem dat u ervaren heeft 
met de staat van het materiaal tijdens levering.  

6. Verantwoordelijkheid 
Het feestmateriaal moet als een goede huisvader behandeld worden. Dit betekent dat men het materiaal in dezelfde staat dient terug te 
brengen. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de 
goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Het feestmateriaal blijft ten allen 
tijde eigendom van de verhuurder. Bij schade of het ontbreken van noodzakelijke onderdelen zal de reparatie of nieuw aankoop ten laste 
van de huurder zijn. 

7. Aansprakelijkheid 
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. evenmin 
kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of ophaling. 

8. Aanvaarding 
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op 
onze website. 

 

Manco’s / Breuk  
 
 

Aantal omschrijving kostprijs 

1 x Tent 4x4 frame inclusief top doek zonder zijwanden € 795,75 incl. BTW 

1 x Zijwand  € 134,43 incl. BTW 

1 x Voetgewicht  € 45,00 incl. BTW 

1 x Steek kar € 95,00 incl. BTW 

1 x Bescherm hoes tent 4x4 € 30,25 incl. BTW 

1 x Regen goot 4m € 26,62 incl. BTW 

1 x Spanband 35 mm - klemgesp € 7,00 incl. BTW 

 


