U KRIJGT DE VERANTWOORDING OVER ONZE PARTYTENT TER WAARDE VAN ONGEVEER
€4.000,-. WIJ HOPEN DAT U ER VEEL PLEZIER MEE ZULT BELEVEN EN ER ZORG VOOR ZULT
DRAGEN, ZODAT VELE ANDEREN NA U ER OOK NET ZOVEEL PLEZIER MEE HEBBEN.

Slechts twee personen zijn nodig voor het opzetten ervan, maar het is
dan wel noodzakelijk dat u eerst onderstaande aanvullingen leest
voordat u de tent gebruikt!
OPZETTEN
Partytent:
1. Rol de tent centraal naar de plek waar hij moet komen te staan.
2. Open de twee riemen aan de onderzijde en maak het klitteband los. Verwijder de
hoes en de beschermkap.
3. Op de korte zijdes onderaan staat op het aluminium ‘OPEN’ geschreven.
4. Til met twee handen, bij ‘OPEN’, de tent op en loop tegelijkertijd, in tegengestelde
richting, langzaam naar achteren totdat de tent uitstaat.
5. Het zeil op spanning brengen door riempjes t.p.v. kruisingen (6x) vast te maken.
6. Het dak van het frame op spanning brengen door de hoeken van de korte zijdes,
met de voet vast te houden en tegelijk, per zijde, omhoog te duwen totdat deze
vastklikt.
7. Het frame op hoogte brengen door de hoeken van de korte zijdes, met de voet
vast te houden en tegelijk, per zijde, omhoog te duwen totdat deze vastklikt.
8. Afhankelijk van weersomstandigheden en locatie moet naar eigen inzicht worden
bepaald of de tent nader dient te worden verankerd. In de bijgeleverde groene tas
zitten alle benodigdheden.

Zijwanden:

MOCHT U GEBRUIK WILLEN MAKEN VAN DE ZIJWANDEN NEEM DEZE DAN SEPARAAT MEE. IN
HET KRAT LIGGEN DE ZEILEN NETJES OPGEVOUWEN EN IN DE APARTE TAS ZIT HET ZEIL
MET RAAM, HET RAAM MAG NIET GEVOUWEN WORDEN EN MOET OPGEROLD WORDEN!

Er zijn vier zijwanden:
- dichte zijde kort (4 mtr)
- dichte zijde lang (6 mtr)
- zijde met deur kort
- zijde met ramen lang
1. Bevestiging gaat m.b.v. sterk klitteband, over de gehele lengte.
2. De zeilen zijn tevens om de palen te bevestigen m.b.v. klitteband.
3. Bij gebruik van meerdere zeilen bestaat de mogelijkheid deze aan elkaar te
bevestigen m.b.v. klitteband.

OPRUIMEN

WIJ HOPEN DAT U STRAKS PLEZIER HEEFT GEHAD VAN DE TENT EN BIJ HET OPRUIMEN DE
VOLGENDE AANDACHTSPUNTEN IN ACHT WILT NEMEN. HET OPRUIMEN GAAT IN
TEGENGESTELDE VOLGORDE, ECHTER LET DAARBIJ OP DE VOLGENDE PUNTEN:

1. De tent dient droog te zijn alvorens deze teruggevouwen wordt! Indien het
weer niet meewerkt en u thuis geen plaats heeft, dan kan in overleg de tent
hier op kantoor te drogen worden gezet, dan wordt €50,- ingehouden op de
borg.
2. De zeilen netjes opvouwen, echter het zeil met raam dient te worden opgerold,
het bovenste en onderste deel vouwt u op het raam en dan rolt u het raam op.
De tas is net zo lang als de hoogte de hoogte van het raam.
3. De zeilen in de lengte strekken en naar elkaar toevouwen, daarna als een
drie-luik vouwen en de lengte opvouwen, zodat het in de bijgelegerde tas past.
4. Het hoofdzeil (dak) laten zitten.
5. Voordat de tent in elkaar ‘geschoven’ wordt de riempjes (6x) los maken.
6. De beschermkap goed erop zetten, vraagt iets geduld, maar past prima.
Gebruiker verklaart de partytent, eigendom van Klinker Makelaars, tijdelijk in gebruik
te krijgen.
Na gebruik dient de partytent te zijn opgevouwen volgens de bijgeleverde instructies
en gebruiksaanwijzing. Hij dient schoon en droog te worden teruggebracht op het
kantooradres van Klinker Makelaars, Kuipersdijk 412 te Enschede.
De gebruiker verklaart:
- De partytent in onbeschadigde staat te hebben ontvangen. Mocht ze tijdens
gebruik beschadigen dan zal in overleg met een expert de schade worden
vastgesteld. Deze schade komt dan voor rekening van de gebruiker.
- De partytent niet aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
- Dat de partytent, volgens gebruiksvoorschriften zal worden opgezet en
opgevouwen.
- De gebruikte zeilen op de juiste manier zijn opgevouwen.
- Kennis te hebben genomen van de ‘algemene voorwaarden dienstverlening’
van Klinker Makelaars, welke te lezen zijn op www.klinkermakelaars.nl.
- Kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorschriften en als zodanig te
handelen.
Aandachtspunten:
- Controleert u voor vertrek of u alle benodigdheden heeft ontvangen: haringen
(groen tas), zijwanden (grijze krat en losse tas), etc.
-Voor het transport heeft u een ruime laadbak nodig of kunt u onze aanhanger
lenen. LET OP: Check wel van tevoren weten of de aanhanger dan ook
beschikbaar is!
- Eventuele kosten die een volgende gebruiker moet maken ten gevolgde van
het te laat retourneren komen in dat geval voor rekening van de voorgaande
gebruiker.

- Indien het gebruikte niet op de juiste manier is gebruikt of niet goed wordt
ingeleverd dan worden de kosten voor extra werkzaamheden in de rekening
gebracht en of geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.

