FEESD
STRAKKE TENTEN

De huur mogelijkheden, meer
informatie en antwoorden op
veel gestelde vragen.

OFFERTE
AANVRAGEN

WAAROM DE STRAKKE TENT HUREN?
Zoek je een mooie overkapping die er
sfeervol uitziet dan stellen wij voor
om je eens te verdiepen in onze
strakke tenten. Deze partytenten zijn
vergelijkbaar met stretchtenten maar
toch net weer iets anders… zoals je
van ons gewend bent.

Het lijkt wel op een stretchtent | Ja dat klopt, deze partytent lijkt inderdaad
op een stretchtent. Voorheen hebben wij ook stretchtenten verhuurd maar wij
hebben nu de stap gemaakt naar de strakke tenten. Dit is ons eigen design en
helemaal gebouwd naar onze voorkeuren. Wij hebben bij deze unieke feest
tent minder palen, scheerlijnen en haringen nodig. Daarnaast komen de twee
middenpalen door het tentdoek naar buiten. Op deze twee middenpalen kan
decoratie gemonteerd worden.

Bij de strakke tent komen de twee
middenpalen door het doek naar
buiten. Bovenop deze bamboepalen zit
een koker gemonteerd die weer
verbonden is met het tentdoek.
Bovenop deze koker zit schroefdraad.
Hierdoor kunnen er leuke attributen
op het hoogste punt van de feesttent
gemonteerd worden.
Denk bijvoorbeeld aan een vlag
met de naam van het evenement,
foto van het echtpaar of een logo
van een sponsor. Maar je kan ook
een led lamp, spiegel- of discobal
bovenop monteren.

RUIM 280 MENSEN

MAXIMAAL
AANTAL
MENSEN ?

Onder deze overkapping passen
maximaal 150 mensen. Inclusief een
podium (7 bij 4m) en een bar van
(2x2m) + wat extra marge kun je
uitgaan van 100 mensen.
Bekijk een uitgebreide berekening >

MELD JE AAN
VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF
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EEN NATUURLIJKE UITSTRALING

MEER RUIMTE NODIG?
Heb je meer overkapping nodig
op je evenement, feest of andere
activiteit?
Wij kunnen onze strakke tenten
geweldig koppelen met onze
andere mobiele evementenlocaties.

KAN DE STRAKKE TENT OVERAL GEPLAATST WORDEN?
De Strakke tent kan bijna overal geplaatst worden
inderdaad.
Grasveld
Staat deze overkapping op gras dan verankeren we rondom
met haringen. Wil je een vloer plaatsen? Dan kan deze het
beste worden gelegd voordat wij de tent opbouwen.
Klinkers / asfalt
Is de ondergrond asfalt dan heb je natuurlijk al een mooie
ondergrond voor je activiteit. Het is wel belangrijk dat we
de strakke tent vervolgens kunnen verankeren.
Kunnen/mogen we niet de grond in met onze haringen dan
moet er een alternatief bedacht worden. Denk aan
waterbakken, gewichten of andere objecten van minimaal
150 kg per stuk. Lokaal zijn er altijd wel meerdere aanbieder
voor deze gewichten te vinden.

Gravel of grind
We kunnen de strakke helaas niet plaatsen op grind of
gravel. Dit zorgt voor teveel schade aan het tentdoek. Maar
dit kan makkelijk opgelost worden door eerst een
(houten)vloer te leggen.
Is de locatie bereikbaar met een auto + aanhanger? Zo,niet neem
dan contact met ons op of stuur ons fotomateriaal van de locatie.
Samen komen we wel met een oplossing om de kerk op locatie te
krijgen.
Zand
De strakke tent kan gewoon op het zand geplaatst worden.
We kunnen dan uitstekend verankeren met haringen en
scheerlijnen. Gaat het om mul zand dan moeten we gebruik
maken van waterbakken, gewichten of andere ankerpunten
(minimaal 150kg per stuk).

NAH, MISSCHIEN TOCH
WAT ANDERS..

DE OPBLAASBARE KERK
De opblaaskerk is te huur in twee kleuren. De grijze
versie en de compleet roze variant.
Niet alleen geschikt voor feesten en festivals. Maar ook
ideaal voor een huwelijksfeest of ceremonie. Daarnaast
verhuren we ook regelmatig aan kerkelijke activiteiten.
O.a. aan de opwekking in Biddinghuizen en ieder jaar
aan de protestantse gemeente in Voorburg.
OPBLAASBARE KERK ▷

DE NACHTTENT
Deze partytent is helemaal zwart. Dit zorgt ervoor dat
het binnen altijd donker is, dus ook midden in de zomer
om 3 uur 's middags.

VARKENSTENT

Vier in- en uitgangen die eventueel af te sluiten zijn als
ze niet gebruikt worden, zodat het goed donker blijft
binnen.

De grootste zeug van de wereld is opblaasbaar en
alleen te huur bij Feesd.

Zwart trekt warmte aan toch?
Dat klopt. Maar gelukkig blazen we constant frisse

Het varken ligt op één zij, waardoor de tepels

lucht door de wanden van de tent. Hierdoor bied de

zichtbaar zijn, die functioneren tevens als ramen.

Nachttent vooral schaduw voor de zon.

Precies groot genoeg om je hoofd naar binnen of
buiten te steken.
10 x 20 meter groot.
DE VARKENSTENT ▷

DE NACHTTENT ▷

