
w w w . e a s y t e n t v e r h u u r . n l  

TENT VERHUUR

Verhuur van bijzondere 
tenten en inrichting

Verhuur van tafels, stoelen, 
barren, heaters, verlichting
en vloeren.
Kijk op onze website

Verhuur van tafels, stoelen, 
barren, heaters, verlichting
en vloeren.
Kijk op onze website

Naast het huren van tenten + inrichting kunt u ook tenten bij ons kopen.
U vindt dit op www.easypromotions.nl 

EASY TENT VERHUUR
Celciusweg 18 G
6662 PX Elst (Gld)
Netherlands,
Tel: +31 481 712303,  
info@easytentverhuur.nl, www.easytentverhuur.nl



                                   is specialist op het gebied van de verhuur van tenten. We hebben een zeer uitgebreid programma aan 

diverse tenten. EASY TENTVERHUUR heeft ook een uitgebreid programma aan partyverhuur en inrichting. 

De Hexadome is de nieuwe 
Eyecatcher op uw feest of eve-
nement. De Hexadome heeft 
een doorsnede van 12,43 meter 
en een hoogte van 5,3 meter.

De Dome koepeltent. Een in-
drukwekkende en onvergetelijke 
blikvanger op evenementen, pre-
sentaties en promoties. Verbluffend 
stabiele tent. Doorsnede 9 meter.

De Stretchtent is een tent met 
veel uitstraling voor bruiloften, 
evenementen en feesten. Te 
huur in diverse maten.

De Crossover L, heeft een 
afmeting van 8,28 x 8,28 meter. 
Extreme weersomstandigheden 
als windkracht 9 is geen enkel 
probleem

Deze opblaastent hoeft men 
maar 1 x op te blazen dmv 
handpomp of compressor Te 
huur in afmeting 5 x 5 meter en 
6 x 6 meter. 

De Opblaas Stertent is te huren 
in 11 en 14 meter doorsnede 
De verlichting in de paal is van 
Led en maakt deze tent  zeer 
bijzonder

De Crossover M, heeft een 
afmeting van 6,21 x 6,21 meter. 
Extreme weersomstandigheden 
als windkracht 9 is geen enkel 
probleem

De Stertent is ideaal als partytent, 
eyecatcher, en eetgelegenheid. 
Te huur in 14 meter en 16 meter 
doorsnede

De partytenten zijn 4,6 en 10 me-
ter breed. Ze worden opgebouwd 
in 3 meter secties en kunnen 
oneindig worden doorgebouwd 
met en zonder systeemvloer. 

De Reuzen overkapping heeft 
een doorsnede van 22 meter 
Met de Reuzen overkapping 
krijgt elke locatie of gelegen-
heid een bijzondere uitstraling.

De pagodetenten met hun 
kenmerkende pagode-vormige 
puntdak. Te huur in 5 x 5 meter

Vouwtenten.  Eenvoudig op te 
zetten partytenten in diverse 
afmetingen te verkrijgen
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