
 

 

Verzoek bij het opbouwen en afbreken !! 
Voorkom bij het opbouwen en afbreken dat de tent doeken in aanraking komen met de 

grond, dit scheelt een hoop schoonmaakwerk! Dit kun je bereiken door zoveel mogelijk 

met z’n tweeën te werken 

 

Alvast bedankt bbqverhuur Nij Beets 

 

Instructie: opzetten en afbreken easy-up tent 
( Indien je met 2 pers. bent dan deze instructie afhandelen per kant ) 

 

Opzetten 
( let op dat er niets vergrendeld is) 

 

1 Zet het frame op de grond en trek het rustig uit elkaar ( niet helemaal uit elkaar ), blijft  

het iets haken dan lichtjes schudden. 

 

 

2 Het dak erop leggen, zorg dat de punt van het dak goed in het midden ligt en de hoeken van 

het dak goed op de hoeken van het frame., trek het frame nu helemaal uit elkaar en trek de 

hoek punten goed strak om de frame hoeken. 

 

3 De bovenkant van de staanders vergrendelen door het knopje in het gaatje te klikken. 

 

4 Zet het frame op stand 3 ( staanders uitschuiven en vergrendelen in 3e gaatje) 

 

( tip: til de staanders op en laat de binnenste staanders naar beneden vallen, dus niet        

omhoog trekken ) 

 

Je kan er nu nog goed bij om het dak met klittenband aan de binnenkant te bevestigen. 

Doe nu ook alvast de spanbanden door de ringen.(van binnen naar buiten) 

 

5 Het frame op de gewenste hoogte zetten door de staanders uit te schuiven en te 

vergrendelen. 

Meest gebruikte stand is het 5e gaatje. 

 

6 De zijwanden met klittenband bevestigen en de ritsen sluiten 

 

Bevestigen op bestrating: 

Leg om de staanders een aantal gewichten. 

Indien mogelijk de spanbanden door de ringen of lussen in de dakhoeken halen en deze in de 

nabijgelegen grond bevestigen met de draaiharingen. (1 spanband door 2 ringen). 

 



 

 

Bevestigen op grasgrond: 
In elke staander kleine haringen plaatsen.  

Onder in de tentdoeken kleine haringen plaatsen 

De spanbanden door de ringen of lussen in de dakhoeken halen en deze in de grond 

bevestigen met de draaiharingen. ( 1 spanband door 2 ringen ). 

 

Afbreken z.o.z. 

 

Verzoek bij het opbouwen en afbreken !! 
Voorkom bij het opbouwen en afbreken dat de tent doeken in aanraking komen met de 

grond, dit scheelt een hoop schoonmaakwerk! Dit kun je bereiken door zoveel mogelijk 

met z’n tweeën te werken 

 

Alvast bedankt bbqverhuur Nij Beets 

 
 

 

 

 

 

Afbreken 

 
1 Maak alle bevestigingsmateriaal los en verwijder dit 

 

2 Verwijder de zijwanden, indien nodig schoonmaken (let vooral op de onderste flappen) 

 

3 Laten drogen en opvouwen 

 

4 Ontgrendel de staanders en laat deze zakken. 

 

5 Het dak, indien nodig schoonmaken, drogen, verwijderen en dan opvouwen 

 

6 Bovenkant staanders ontgrendelen en het frame in elkaar schuiven 

 


