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Huur een Stretchtent is een handelsnaam van Creative Tent Systems 

Stretchtent checklist 
 

Op- en afbouw 

□ De op- en afbouw data dienen minimaal 1,5 week van te 

voren bij ons bekend te zijn.  

□ De op- en afbouw tijden dienen minimaal 1,5 week van te 

voren bij ons bekend te zijn.  

□ U dient aanwezig te zijn bij aanvang van het bouwen om 

de locatie van de tent aan te wijzen.  

□ De locatie dient door u bereikbaar te zijn gemaakt en 

gehouden.  

 

Contactpersoon 

□ Is er een ander contactpersoon op de dag van op- en 

afbouw dan wie de stretchtent bij ons besteld heeft? 

Indien wij hier nog niet van op de hoogte zijn, graag de 

naam en telefoonnummer van desbetreffende persoon 

naar ons mailen. 

 

Afmeting  

□ De tent van gewenste afmeting past daadwerkelijk op de 

beoogde locatie? Rondom een tent is er minimaal ruimte 

van 2 meter nodig voor de grondpennen of ballastblokken 

om de tent af te spannen. Daarnaast hebben wij ook 

ruimte nodig om de tent op te bouwen. 

□ Bij twijfel kunt u ons even bellen en mail een foto van de 

situatie. Indien nodig komen wij de locatie inmeten. 

 

Plaatsing 

□ De tent wordt bijna altijd vrijstaand geplaatst. Als de tent 

gekoppeld wordt aan een woning of andere ruimte moet 

dat vooraf overlegd zijn. Hiervoor zijn extra materialen en 

tijd nodig. 

 

Model 

□ Laat u ons weten wat voor soort model u wenst voor uw 

stretchtent. Gaat u voor een open karakter of een wilt u 

een zijkant naar beneden afspannen.  

□ Zijwanden zijn ook een optie. Indien interesse kunnen wij 

u hier meer informatie over geven. 

 

Bereikbaarheid  

□ Is de locatie bereikbaar voor een bedrijfswagen met 

aanhanger. De maximale loopafstand van onze 

medewerkers is max. 15 meter met vrijbaan voor lang 

materiaal. In dit niet het geval, wilt u dit ons van te voren 

melden? 

 

Grond / Vloer 

□ De locatie, waar de tent op- en afgebouwd moet worden, 

is vrij van obstakels, de ondergrond is schoon en vlak. 

Indien dit niet het geval is, zou u dit ons willen melden? 

□ Een vlondervloer loopt met de glooiing mee van de 

ondergrond. Hoe vlakker de ondergrond, hoe beter de 

vloer aansluit en mooier ligt.  

□ Bij onverhard terrein kan het leverende voertuig, shovel of 

heftruck sporen of beschadigingen nalaten aan de 

ondergrond. Dit kan Huur een Stretchtent niet worden 

aangerekend. 

 

Grondpennen 

□ Rondom de tent slaan wij grondpennen van maximaal 100 

cm lang en met een doorsnede van 3 cm. U dient zelf na te 

gaan of dit mogelijk is op de locatie. 

Indien wij geen haringen kunnen slaan, dient u ons 

hierover te informeren. Wij passen dan ballastblokken toe 

(meerprijs).  

 

Versiering  

□ Het is verboden om papieren versiering of stickers 

in/om/aan de tent te hangen of gebruiken (zoals 

crêpepapier, slingers, confetti). Deze versiering kan een 

niet verwijderbare kleur afgeven op het zeil. 

□ Het is ook verboden tape of vergelijkbare materialen te 

plakken op het tentdoek. 

 

Brandveiligheid 

□ Al onze tenten worden geleverd met 

brandveiligheidscertificaten volgens DIN4102 

□ Bij gebruik van terrasheaters is de minimale afstand tot 

het doek 1,5 meter 

Extreme weersomstandigheden 

□ Als een stretchtent al gebouwd is en er is in de 

huurperiode sprake van stormachtig weer, windkracht 8 of 

meer of windstoten van meer dan windkracht 8, dan dient 

u contact op te nemen met ons voor advies en instructies. 

Als het noodzakelijk is dat de wij iemand sturen om bijv. 

de spoedafbouw te leiden, dan wordt gerekend met een 

uurtarief van € 45,- per uur excl. btw.  

□ Bij sneeuwval dient de tent onmiddellijk verwarmd te 

worden met de daarvoor bestemde apparatuur zodat 

volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, 

gegarandeerd is.  

Gemeenten 

□ Sommige gemeenten vragen een bouwtekening van een 

stretchtent. Dit is echter niet mogelijk omdat een 

stretchtent geen vaste constructie is. Elke keer staat de 

tent weer anders. Wel zijn er bepaalde veiligheids-

voorwaarden en -eisen die wij toepassen. Vraag ons 

hiernaar indien u dit nodig heeft. 

 

□ Algemene voorwaarden 

Bekijk voor alle voorwaarden de Algemene voorwaarden 

Bij twijfel kunt u ons altijd om advies vragen! 
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