Gebruiksaanwijzing en tips van Partyverhuur van Roekel
Partytenten:
Stap 1:
Zorg dat u voldoende ruimte heeft om de tent op te zetten en dat er aan de zijkantenvoldoende ruimte
over is om de tent vast te zetten. Wij adviseren u om met minimaal 2 personen de tent op te zetten.
Stap 2:
Zet eerst het dakframe in elkaar volgens de tekening, voor de lengte van de tent gebruikt u de Gele
buizen en tussenstukken en voor de breedte de Blauwe.
Stap 3:
Leg nu het dakzeil op het dakframe, zorg dat minimaal 1 persoon de tent aan de lange kant optilt en zet
nu de stokken met een voetje (zwart gelabeld) er onder hierna de andere kant. (zorg ervoor dat de
gaatjes onderin de staanders naar de buitenhoek toe wijzen)
Stap 4:
Maak nu het dakzeil op enkele punten vast aan het dakframe met de elastieken. Dit gaat als volgt: haal
het elastiek door de ogen van het zeil en wikkel het eenmaal om het dakframe. Zet het nu vast door het
elastiek om het balletje te binden.
Als u gebruik wenst te maken van de wanden kunt u die nu aan het frame bevestigen met de
elastieken. Doe dit op dezelfde wijze als u eerder het dakzeil heeft vastgezet. Echter haalt u het
elastiek nu door de ringen van beide zeilen voordat u ze vast zet. De zijkanten gaan buiten de tent om,
de stangen komen dus in de tent.
Stap 5:
Bij de tent zijn haringen, scheerlijnen en stormbanden meegegeven. Wij adviseren u de tent altijd zo
goed mogelijk vast te zetten. Bij wind is het verplicht d tent vast te zetten d.m.v. de stormbanden.
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Hieronder de tekening:
B=Geel/groen
A=Blauw
C=Staander Zwart
De 3x3 heeft 4 staanders. De 4x3 en 4x4 hebben 6 staanders. De 4x6 heeft 8 staanders en de 8x4 heeft
10 staanders.
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Easy up tenten met harmonicaframe:
Stap 1:
Zorg dat u voldoende ruimte heeft om de tent op te zetten en dat er aan de zijkanten ruimte over is om
de tent vast te zetten. Wij adviseren u met minimaal 2 personen de tent op te zetten. Rits de zak
helemaal tot beneden open en pak met 2 personen het frame uit de zak.
Stap 2:
Pak met 2 personen het frame uit de zak (foto 1) en trek met 3 tot 4 personen voorzichtig het frame uit
elkaar. (Foto 2)(het kan dat de onderkant iets klemt doe het frame dan onderaan eerst uit elkaar)(Foto
1).
Het dak zit al op het frame laat dit ook zo. Als het frame genoeg uit elkaar getrokken is dan kunt u
bovenaan elke paal in de hoek de pal van het ringetje in het gaatje van de poot klikken. Doe
voorzichtig met het tentdoek. (Foto 5) Hierna kunt u dit bij elke hoek doen.
Stap 3:
Nu kunt u elke poot uittrekken de poten hebben 5 standen. Doe de poten omstebeurt 1 stand omhoog
tot hij op stand 5 is.(Doe dit voorzichtig en gelijdelijk).
Nu staat de tent en kunt u de witte bandjes om het frame doen en vastklikken, mocht dit te strak gaan
maak deze dan eerst losser.
De zijkanten kunt u met klittenband bevestigen. Foto 4
Na het plaatsen van bijvoorbeeld de korte kant ziet u aan de buitenkant van de poot een rits, u kunt de
lange kant hieraan vast ritsen. Doe dit met 2 personen. Laat 1 persoon de zijkant omhoog houden,
terwijl de andere de rits dicht doet. Hierna kunt u ook de lange kant met het klitterband bevestigen.
(Belangrijk met de ritsen is dat u deze de ruimte geeft zodat ze gemakkelijk dicht gaan).
Stap 4: Zet de hoeken goed vast met de bijgeleverde zilverenspanbanden. Om de tent extra vast te
zetten kunt u de zwarte stormbanden tussen het frame en dakdoek doorhalen. De stromband gaat er
dan via de zijkant(tussen het klittenband door weer naar buiten)
Heeft u meerdere easy up tenten dan zijn deze te verbinden d.m.v. de trekbandjes, kabelbundelbandjes.
Stap 5:
Bij het afbreken doet u alles in omgekeerde volgorde. Belangrijk is alles met beleid te doen en de witte
lusjes van het dakdoek eerst los te maken voordat u het frame weer inklapt. Laat het dak op het frame
zitten en zorg na het inklappen dat de poten onderin de zak staan.
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Hangende heater voor in de Partytenten
Stap 1:
Haal de heater uit de pvc tas en bevestig de ketting van de heater m.b.v. de trekbandjes aan de
middelste buis in de tent. (Dit werkt het beste met 2 personen) Zorg dat er voldoende afstand tussen de
heater en het tentdoek is. Zorg dat het snoer niet op de kap van de heater ligt.
De beste warmte krijgt u wanneer de heater op ongeveer 2.10m vanaf de grond te hangt.(uw gasten
kunnen er dan goed onderdoor lopen).
Stap 2:
Heeft u een verlengkabel met een geel blok dan kunt u hier maximaal 2 heaters op aansluiten. Op 1
groep kunt u 3500w aansluiten er kunnen dus 2 heaters op 1 groep. Gebruik altijd onze verlengkabels.
Stap 3:
De heater is voorzien van 3 standen 600w, 900w en 1500w. Door aan het koortje aan de onderkant te
trekken gaat de heater aan en kunt u de warmtestanden kiezen.
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3 lamps heater voor in de Easy up tenten met harmonicaframe
Stap 1:
Haal de 3 lampsheater uit de doos en bevestig deze aan de buizen welke boven het frame naar het dak
lopen. Met de klem klemt u de heater om de buis. Zorg dat er voldoende afstand tussen de heater en
het tentdoek is. Zorg dat het snoer niet op de heater ligt.
Stap 2:
Heeft u een verlengkabel met een geel blok dan kunt u hier maximaal 2 heaters op aansluiten. Op 1
groep kunt u 3500w aansluiten er kunnen dus 2 heaters op 1 groep. Gebruik altijd onze verlengkabels.
Stap 3:
Per heater heeft u 3 lampen deze zijn verstelbaar.

Wij wensen u veel plezier met uw feest, mocht er iets zijn dan zijn wij bereikbaar op nummer
Tel: 06-16656665. Met vriendelijke groet, Coen van Roekel
www.partyverhuur-vanroekel.nl

Gebruiksaanwijzing en tips van Partyverhuur van Roekel
4 Bolverlichting met afstandsbediening:
Stap 1:
Haal de 4 witte bollen uit de kist en bevestig deze met 2 personen d.m.v. de bijgeleverde trekbandjes
aan de gewenste plek. De verlichting wordt niet warm.
Stap 2:
Met de afstandsbediening kunt u alle kleuren kiezen, door linksonderin op de I te drukken gaat de
verlichting naar wit. Mocht de set niet werken trek dan de stekker uit het stopcontact en doe deze er
weer in en druk binnen 3 seconden op de I links onderin. De verlichting knippert nu een paar keer en
werkt weer.
Stap 3:
Op de afstandsbediening zijn meerdere programma’s en snelheden te kiezen, wenst u wit licht druk
dan 3 seconden op de I links onderin.
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Statafels/Tafels
Stap 1:
De statafel bestaat uit een staander en een bovenblad. Haal de bout uit het bovenblad.
Aan de bovenkant van de poot klikt u het scharnier open en houd het blad hiervoor. Met de bout draait
u het blad weer vast.
Stap 2:
Het is mogelijk om de statafel ook als tafel te gebruiken door aan de onderkant de vleugelmoer los te
draaien. Op deze manier is het mogelijk om een tussenstuk te verwijderen waardoor de statafel een
tafel word. (Het is verplicht om de tafel weer als statafel in te leveren)
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Statafelrokken
Stap 1:
De statafelrokken zijn er in verschillende kleuren. Belangrijk is om de statafelrokken voorzichtig om
de statafel te doen.
Stap 2:
Bij het ophalen krijgt u een beschermplaat mee deze zijn verplicht om te gebruiken.
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Biertafel met bankjes
Stap 1:
De biertafels met bankjes zijn uitklapbaar. Voor de biertafels en bankjes zijn hoezen en kussens te
krijgen. Het kussen kunt u bovenop de hoes plaatsen.

De hoge statafel
Stap 1:
De grote hangstatafel is uitklapbaar en is geschikt om met 6 tot 8 gasten aan te staan.
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3 in 1 laser met verlichting
Stap 1:
De 3 in 1 laser is op elke gewenste plek te plaatsen of op te hangen. Zorg dat het apparaat op een
veilige plek staat zodat hij niet kan omvallen.
Stap 2:
Het aanzetten gaat d.m.v. de stekker in het stopcontact. Het apparaat staat standaard op het programma
dat hij en de gewone verlichting de strotoscoop en de laser gebruikt. Via de instellingen achterop het
de verlichting kunt u verschillende programma’s kiezen. De laser is aan en uit te zetten d.m.v. het
sleuteltje.
Stap 3:
Het grootste effect krijgt u als u dit apparaat ic.m. de rookmachine gebruikt.
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Rookmachine
Stap 1:
De rookmachine is op elke gewenste plek te plaatsen of op te hangen, zorg dat het apparaat op een
veilige plek staat zodat hij niet kan omvallen. Met de beugel en de trekbandjes is hij op te hangen.
Stap 2:
Het aanzetten gaat d.m.v. de stekker in het stopcontact. De rookmachine zet u aan met de rode knop.
Na 2 minuten kunt u de rookmachine aanzetten d.m.v. de afstandsbediening. Na 10 seconden moet de
rookmachine weer opwarmen en kunt u na een korte tijd hem weer laten roken.
Stap 3:
Het grootste effect krijgt u ic.m. de 3 in 1 laser.
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Verlichte Conic statafels/Led bar
Stap 1:
Zet de statafel eerst op de juiste plek, u kunt de statafels tegen elkaar of los van elkaar zetten.
Stap 2:
Plaats de vierkante piepschuim blokken onderin de statafel en plaats per statafel 1 led module boven
op blok. Sluit hierna de statafel met de inzetbak en met de vierkante houder of met vlakke bovenplaat.
Stap 3:
Met de afstandsbediening kunt u de leds aanzetten en de verschillende programma’s kiezen.
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Koffiezetter
Stap 1:
Haal de koffiezetter uit de doos en open het deksel. Haal het filter eruit vul hierna de koffiezetter met
water tot aan het streepje op het buisje. Voor 1x koffie doet u 4 grote koppen gewone koffie in het
bovenste filter. Plaats het filter inclusief de koffie weer en zet de koffiezetter aan.
Stap 2:
Plaats de koffietter hoog zodat kinderen er niet bij kunnen, de koffie is na 45 minuten klaar.
Is de koffie op dan kunt u hem natuurlijk nogmaals vullen en weer koffiezetten. De koffiezetter
verwarmt de koffie.
Stap 3:
Na het gebruik kunt u het filter schoonmaken en de koffiezetter omspoelen.
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Soepketel
Stap 1:
De soep dient eerst in een pan verhit te worden. Belangrijk is om eerst de binnenschaal eruit te halen
en onderin het apparaat water te doen tot aan het streepje.
Stap 2:
Op de voorkant is het mogelijk om de temperatuur te regelen. .
Stap 3:
Na gebruik kunt u de binnenpan eruit halen en de soepketel weer schoonmaken.
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Biertap
Stap 1:
Bij de biertap wordt er koolzuur geleverd. Mocht deze nog niet geplaatst zijn dan kunt u het groene
klepje aan de achterkant openen en de zwarte klip omhoog halen. U kunt nu de koolzuurfles plaatsen.
Mocht deze op zijn dan is deze ook op deze manier te vervangen.
Stap 2:
Sluit de slang met koppeling aan op een bierfust en sluit de biertap aan op stroom.
Stap 3:
Na 15 minuten heeft u een perfect koud biertje.
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Suikerspin
Stap 1:
Plaats de suikerspin op een hoge en veilige plek en zorg er altijd voor dat dat er geen kinderen bij
kunnen. (alleen volwassenen mogen de suikerspin bedienen)
Stap 2:
Plaats de zilverenschaal op de suikerspin en zet de 4 klemmen vast. Plaats eventueel de kunststof kap.
Stap 3:
Zet als eerste de suikerspin aan en daarna pas de heatknop. Met het bijgeleverde schepje kunt u de
suiker in het midden van de draaiende spoel gieten. Wacht even en draai dan met een stokje in de
buitenkant van de zilverenschaal. Op deze manier maakt u een suikerspin. Zorg altijd dat u uit de buurt
blijft van de draaiende spoel.
Bij het uitzetten is het belangrijk om eerste de warmte uit te zetten en na 10 minuten de draaiende
spoel.
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Led Bar
Stap 1:
De led bar bestaat uit 2 delen, zet het grootste deel met de zilverenstrips op de grond en klap deze uit.
Hierna kunt u de bovenkant er op laten zakken.
Stap 2:
In de bovenkant ziet u een gat hier kunt u de bijgeleverde zilveren schaal in kwijt.
Stap 3:
Aan de achterkant vind u de bediening van de ledverlichting.
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Bierpong
Stap 1:
Haal eerst de bierpongtafel uit de verpakking en klap deze uit. De poten zijn verstelbaar.
Stap 2:
Zet de gekleurde bekers op de tafel.
Stap 3:
Twee teams zetten ieder 10 cups die met bier gevuld zijn tegenover elkaar. De teams zetten de cups in
piramide vorm tegenover elkaar. Het doel is om de beer pong bal vanaf een afstand in de cup van de
tegenstander te gooien/ stuiteren. De tegenstander moet deze beker opdrinken. Het team dat als eerste
alle cups leeg moet drinken heeft verloren en mag als troost ook nog even de resterende bekers van de
tegenstander op drinken.
Wij leveren dit spel inclusief inklapbare Bierpongtafel 10 Gekleurde bekers gewone beerpongballen
en 2 Glow in the Dark ballen!!!
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Lasergame
Stap 1:
Haal de lasergamegeweren uit de verpakking en zet deze aan met de gele of rode schakelaar.
Stap 2:
Als eerste drukt u met uw vinger op de fingerscan.
Stap 3:
Met de knop team kunt het gewenste team kiezen. Munutie is te herladen m.b.v. de brede knop aan de
onderkant. Drie roodgekleurde balken op het geweer geven aan hoeveel gezondheid u nog heeft.
Als de gezondheid 0 heeft bereikt, verliest u al het vermogen. Druk gelijkertijd op de Shield knop en
Trekker om de volledige gezondheid weer terug te krijgen
Speltypen:
Knockout lasergamen
De spelers proberen zo lang mogelijk in het spel te blijven. Als een speler geen levens meer heeft dan verlaat hij
het spel. Het spel gaat net zo lang door dat er nog maar één speler over is.
VIP spel
Maak verschillende teams. Wijs bij elk team een VIP (very important person) aan. Deze VIP dient herkenbaar te
zijn voor de tegenstanders. Je moet de VIP van je team beschermen. Zodra je VIP geen levens meer heeft is je
team uitgeschakeld. Als een speler geen levens meer heeft moet de speler eerst naar een bepaald punt van het
speelveld toe voordat hij weer nieuwe levens mag krijgen.

Spel met twee targets als vlag
Maak verschillende teams en geef elk team een target. Dit target dient als vlag en moet door je team verstopt
worden in je eigen gebied. Het target dient zodanig verstopt te worden dat deze nog wel zichtbaar is en geraakt
kan worden door de tegenpartij.
Het team dat de target van de tegenpartij heeft geraakt heeft de vlag veroverd en gewonnen.
Tagetspel
Verstop meerdere targets in het veld. Laat de teams 10 a 15 minuten spelen. Het team met de meeste targets in
zijn teamkleur heeft gewonnen. Als een speler geen levens meer heeft moet de speler eerst naar een bepaald
punt van het speelveld toe voordat hij weer nieuwe levens mag krijgen.

.
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Soundbox op accu
Stap 1:
Haal de soundbox uit de verpakking en zet hem met de schakelaar op de achterkant aan. Laat de radio
uit.
Stap 2:
Zet uw Bluetooth aan en klik op de ION Speaker op uw telefoon of tablet.
Stap 3:
Op de speaker gaat er een blauw lampje branden. Op dit moment heeft u verbinding en kunt u de
gewenste muzief afspelen. Mocht de accu leeg zijn gebruik dan het netsnoer.
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Soundbox zware uitvoering 375w
Stap 1:
Haal de soundbox uit de verpakking en zet hem met de schakelaar op de achterkant aan. Druk op het
display op de achterkant en kies uw ingang
Stap 2:
Ga voor de speaker staan en stel uw bluetooth in.
Stap 3:
Zet uw volume op uw telefoon of tablet op 3/4 en regel het volume af met de soundbox.
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Opblaasbaar Verkeersbord
Stap 1:
Haal het verkeersbord uit de tas en trek de slang vast met het koortje om het uiteinde van de gele
blower.
Stap 2:
Zorg dat het verkeersbord vrij staat en niet kan beschadigen.
Stap 3:
Laat het klepje aan de andere kant van het verkeersbord half open zie ok de gebruiksaanwijzing op de
tas. Blaas nu het verkeersbord op. Alle leeftijden zijn morgelijk door de bijgeleverde getallen.
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Beste klant,
Ten eerste zijn we blij dat u bij ons heeft gehuurd en we willen u graag helpen met deze
gebruiksaanwijzing met veel foto’s en tips.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen.
Graag stellen we ons even voor:
We zijn Coen en Nydia van Roekel en Nico de buurman die ons vaak helpt.
We zijn in 2011 begonnen met 1 tent dit ging gelijk goed maar de klant heeft meer nodig. Na een
aantal feesten geregeld te hebben ontdekte we dat er veel vraag was naar unieke producten zoals
zwarte tenten en led producten.
In 2012 en 2013 zijn we verder uitgebreidt met unieke inrichting en meerdere tenten. Ook kwam er
een nieuwe website. Met de nieuwe website erbij ging het hard de naamsbekendheid groeide en we
zijn in 2014 verhuist vanuit de opslag thuis naar een opslag met showroom in Woudenberg, op deze
manier kunnen we verder uitbreiden en u meer keuze bieden.
In 2015/2016 zijn er plannen om de showroom uit te breiden en meer mooie producten in het
assortiment op te nemen.
Bedankt dat we ons zelf even mochten voorstellen, mochten er vragen zijn of heeft u een leuk idee dan
horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Coen en Nydia van Roekel en Nico de buurman die ons vaak helpt!
Laagerfseweg 12A
Woudenberg
Tel: 06-1665666
www.partyverhuur-vanroekel.nl
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Enkele reacties van onze klanten: zie onze website www.partyverhuur-vanroekel.nl voor alle reacties:

Pluspunten
Prima service en vooral de pakketten zijn ideaal. Nu heb je in een keer alles bij elkaar om een
spetterend feest te geven.
Er wordt ook met je meegedacht over andere spullen die je nodig hebt.
Goede service voor een goede prijs. Zeker een aanrader en wij gaan hier zeker vaker spullen huren.
Pluspunten
het is een fijn bedrijf om mee samen te werken ,ze zijn erg klant vriendelijk !
Pluspunten
mooie tent! snel opgezet, zoals was beschreven, netjes verpakt, grote flexibiliteit van de verhuurder.
Pluspunten
Ik heb het huren van een partytent met statafels als erg prettig ervaren bij Partyverhuur van Roekel.
De kwaliteit van de partytent is erg goed en was gemakkelijk op te zetten.
Het huren zelf is erg fijn. Je huurt per feest (en dus niet per dag) wat heel veel scheelt in de huurprijs
vergeleken met andere verhuurders waar je per dag betaald. Voor het weekend ophalen en na het
lange pinksterweekend terugbrengen was in overleg geen enkel probleem. Ik huur hier graag nog een
keer.
Pluspunten
Ruime keuze in assortiment voor elk feest
Goede kwaliteits/prijsverhouding
Eenvoudig bestellen en ophalen
Behulpzaam en adviserend
Pluspunten
Snel contact en ook alles snel besteld en geregeld. Het bedrijf wordt gerund door enthousiastelingen
met kwaliteit en prijs goed op elkaar afgestemd.
Ook vanuti vertrouwen wordt gewerkt met het afleveren van de spullen bij bedrijf. Top.
Pluspunten
- Korte communicatielijn (Coen).
- Prima prijs-kwaliteit verhouding.
- Overzichtelijke website.
- Bruikbare extra's (kabels, tyraps).
- Mogelijkheid om voordeelpakketten te kiezen.
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Gebruiksaanwijzing en tips van Partyverhuur van Roekel
Voorwaarden:













De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde goederen van welke aard dan ook.
Hierbij geldt de termijn tussen opleveren en het moment dat de gehuurde goederen bij u
worden opgehaald. Beschadigde goederen zullen op kosten van de huurder worden herstelt.
In geval van slecht weer overleggen wij met u of de tent opgezet wordt, u blijft als huurder
altijd eindverantwoordelijk voor de gehuurde goederen.
Het gebruik van de partytent, heaters, verlichting en stroomkabels is voor eigen risico. Ook de
eventuele gevolgen van schade door onze spullen is voor risico van huurder.
In geval van diefstal dient de huurder de nieuwwaarde van de gehuurde goederen te voldoen.
Het is voor uw eigen veiligheid ten strengste verboden een hittebron te plaatsen in de
partytent. Onder een hittebron wordt onder andere verstaan barbecues, kooktoestellen,
fakkels, kaarsen, vuurkorven en dergelijke.
Bij Partyverhuur van Roekel kan nooit meer dan € 100,- aan schade verhaald worden.
Bij het gebruik van onze kunstgrasvloeren is het belangrijk dat er geen sigaretten op de vloer
vallen, schade hierdoor wordt op u verhaald.
Het is niet toegestaan om aan de partytent plakband, nieten of andere voorwerpen te
bevestigen.
Het is niet toegestaan om de gehuurde spullen onbewaakt te laten staan.
Partytent, Statafels, glaswerk, verlichting, asbakken enz. dienen schoon en droog weer mee
gegeven of retour gebracht te worden. Mocht dit niet zo zijn dan brengen wij minimaal € 25,schoonmaakkosten in rekening.
De tent en andere gehuurde materialen dienen schoon en droog ingeleverd te worden
anders brengen wij minimaal €25,- in rekening.
Alles dient op de afgesproken datum en tijd retour gebracht te worden. De huurperiode
is nooit langer dan 4 dagen mits anders overeengekomen.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met:
J.C. van Roekel
Laagerfseweg 12a
3931PE Woudenberg
Kvk: 53407490
info@partyverhuurvanroekel.nl
www.partyverhuur-vanroekel.nl
06-16656665
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