FEESD
OPBLAASBAAR VARKEN

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

OFFERTE
VARKENSTENT

WAAROM EEN OPBLAASBAAR VARKEN?
De grootste zeug van de wereld is
opblaasbaar en alleen te huur bij Feesd.
Het varken ligt op één zij, waardoor de
tepels zichtbaar zijn, die functioneren
tevens als ramen. Precies groot genoeg
om je hoofd naar binnen of buiten te
steken.
Je kunt de party-big op twee manieren
binnentreden; via de rug en via een plek
wat normaal een uitgang is bij een
varken.

De varkenstent heeft geen vaste
vloer. Dus dit is gewoon de ondergrond
waar de feesttent geplaatst wordt. Wil
je toch een vloer door een laten
plaatsen? Dan kan je het beste uitgaan
van een oppervlakte van 20 x 10 meter.

Tel. 0545-477153
Mob. 06-83445578

De binnenkant is compleet zwart en bij
het hoofd is er ruimte om bijvoorbeeld
een DJ meubel te plaatsen.
Wat zijn de afmetingen?
De varkenstent is een ovaal die 20 x 10
meter oppervlakte nodig heeft. Binnen
heb je een feestruimte van 13,5 x 7
meter (ovaal). Totaal is dat een ruimte
van 74m²

MAXIMAAL
AANTAL
MENSEN ?

RUIM 140 MENSEN
In de varkenstent passen maximaal 140 mensen. Plaats je een podium (7 bij 4m) en
vijf statafels (70cm doorsnede) + wat extra marge kun je uitgaan van 75 mensen.
Bekijk een uitgebreide berekening >
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KINDERBOEKENWEEK
Bol.com had ons varkentje
gehuurd om nog een extra area
te hebben tijdens het
kinderboekweekfestival op het
hoofdkantoor.

BEKIJK MEER FOTO'S

KAN HET OPBLAASBARE VARKEN OVERAL GEPLAATST WORDEN?
De varkenstent kan bijna overal geplaatst worden inderdaad.
Grasveld
Staat het varken op gras? Dan verankeren we rondom met
haringen. Wil je een vloer in de maag van het varken? Dan
moet deze gelegd worden voordat de tent afgerold en
opgeblazen wordt.
Klinkers / asfalt
Is de ondergrond asfalt dan heb je natuurlijk al een mooie
ondergrond voor je activiteit. Het is wel belangrijk dat we de
varken vervolgens kunnen verankeren. Kunnen 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 te vinden.

Gravel of grind
We kunnen de varkenstent helaas niet plaatsen op grind of
gravel. Dit zorgt voor teveel schade aan de partytent. 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 varkenstent op
locatie te krijgen.
Zand
Het opblaasbare varken kan gewoon op het zand geplaatst
worden. We kunnen de big 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 voor kerkelijke
activiteiten. O.a. aan de Opwekking in en ieder jaar
aan de protestantse gemeente in Voorburg.
OPBLAASBARE KERK ▷

STRAKKE TENT
De naam zegt het al, dit is een strak gespannen
partytent. Het doek wordt omhoog gehouden door
bamboepalen. Dit geeft direct al een natuurlijke en
moderne indruk.

DE NACHTTENT

Feesd verhuurd de strakke tent in de kleur beige en
roze. Deze feesttent heeft een ruimte nodig van 17 x 14

De Nachttent is van binnen en buiten helemaal zwart.

meter. Dan loop het tentdoek met een sierlijke lijn naar

Hierdoor is deze grote partytent helemaal donker te

een bruikbare ruimte van 15 x 10 meter.

maken binnen. Je kan dus 24 uur per dag een mooie
sfeer creëren met verlichting of een lichtshow.

DE STRAKK TENT ▷

NACHTTENT ▷

FEESD VERHUUR | TEL. 0545-477153 | MOB. / WHATSAPP. 06-83445578

NACHTTENT THEMAWANDEN
We kunnen voor de ingang van de Nachttent ook een themawand plaatsen. We hebben vier opties: de graffiti wand,
de skihut versie, de hippie stijl en een 18+ exemplaar (binnenkort meer informatie).
De themawanden kunnen afgesloten worden (zoals je hieronder kunt zien).
In het midden heb je de toegang van 3 x 3 meter.

SKIHUT THEMAWAND

DE GRAFFITI THEMAWAND

18+ WAND / TENT
We hebben nog één themawand die voor de ingang van
de Nachttent geplaatst kan worden. Maar voordat we je
fotomateriaal laten zien moeten we je vragen of deze
beelden wel geschikt zijn voor jou ogen.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?
JA
DE HIPPIE / FLOWER POWER WAND

NEE

en niks
Psst.. we zegg
rs
tegen je oude

