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PAGODETENTEN

Op welke locatie u ook een pagodetent neerzet, gasten 

weten meteen waar ze moeten zijn. Met hun kenmerkende 

glooiende puntdak en chique uitstraling brengen de 

pagodetenten de sfeer erin. Standaard wordt de pagodetent 

geleverd met witte dak zeilen en schuifzeilen die gemakkelijk 

open te schuiven en af te sluiten zijn, eventueel in 

combinatie met een systeem of vlondervloer.

Donselaar tenten staan als geen ander voor veiligheid en 

kwaliteit. Daarom voldoen onze pagodetenten ook aan de 

hoogste Europese eisen op het gebied van brandveiligheid 

en constructieberekeningen. Al onze tenten zijn gekeurd 

volgens NEN-EN 13782 en DIN norm 4102 B1,M2. En 

beschikken dan ook over een persoonlijk tentboek.

De pagodetent van Donselaar Tenten is de perfecte 

oplossing voor bijvoorbeeld Kerstmarkten, drank en 

cateringuitgifte, garderobe en EHBO, ook leveren wij aan 

culinaire evenementen en verschillende country fairs en privé 

gelegenheden.  Is de pagodetent ook voor u een geschikte 

tent? vraag dan naar de mogelijkheden!

Het grote voordeel aan de pagodetent is dat deze een 

vrije overspanning heeft van 4x4 of 5x5 en door de 

modulaire bouw gemakkelijk op te bouwen is in vrijwel 

elke situatie. Tevens is het mogelijk om ze eindeloos aan 

elkaar te verbinden, ook zijn de pagodetenten moeiteloos 

te koppelen aan een bestaand gebouw of andere tijdelijke 

accommodatie.

MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOSDE PAGODETENT VEILIGHEID & KWALITEIT MOGELIJKHEDEN:

1600 projecten per jaar
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Afmeting 5x5 meter

Hoogte tot nok 5,69 meter

Hoogte zijkant 2,30 meter

Spantafstand

Windsnelheid

5 meter

80 km/h

Afmeting 4x4 meter

Hoogte tot nok 4,87 meter

Hoogte zijkant 2,30 meter

Spantafstand

Windsnelheid

4 meter

80 km/h

PAGODETENTEN  / /  SPECIF ICATIES

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

//  vlondervloer of systeemvloer

//  Harde wanden & Deuren

//  te gebruiken i.c.m aluhallen

//  waterdicht te koppelen met pagodetenten

EXTRA MOGELIJKHEDEN:

//  vlondervloer of systeemvloer

//  Harde wanden & Deuren

//  te gebruiken i.c.m pagodetenten

//  waterdicht te koppelen met pagodetenten



5 M

2,30 M

5 M

98

KOPPELBAAR

ALTIJD VOORRADIG

LUXE UITSTRALING



10 11

ALUHALLEN

Organiseert u een feest voor tientallen, honderden of 

duizenden mensen? Verwacht u veel bezoekers bij een 

open dag of bedrijfsfeest? Over de huisvesting hoeft u 

niet in te zitten. Door een Aluhal van Donselaar Tenten te 

huren, creëert u overal een aantrekkelijke en hoogwaardige 

feestlocatie. Het huren van aluhallen is de oplossing in elke 

situatie waarin u wel een locatie maar geen onderdak hebt. 

Standaard wordt de Aluhal uitgevoerd met een sterke 

aluminium constructie, witte dak zeilen en schuifzeilen 

welke ook te verkrijgen zijn in French windows of volledig 

transparant. De aluhallen zijn perfect te gebruiken in 

combinatie met onze systeem of vlondervloeren welke altijd 

perfect onder onze tenten passen. Om meer luxe aan de tent 

te geven is het ook mogelijk om de aluhallen uit te voeren 

met harde wanden, glaspanelen en deuren met push-bar 

Donselaar tenten staan als geen ander voor veiligheid en 

kwaliteit. Daarom voldoen onze Aluhallen en Paviljoens 

ook aan de hoogste Europese eisen op het gebied van 

brandveiligheid en constructieberekeningen. Al onze 

tenten zijn gekeurd volgens NEN-EN 13782 en DIN norm 

4102 B1,M2. En beschikken dan ook over een persoonlijk 

tentboek.

ONDERDAK VOOR ELK EVENEMENT DE ALUHAL VEILIGHEID & KWALITEIT

10.000 m2 Aluhal

de zogenaamde ALU PAVILJOEN, deze tenten worden 

ook vaak gebruikt als oplossing voor een tijdelijke kantine, 

kantoor of opslag ruimte. Door de vele afmetingen: van 6 tot 

25 meter en grote voorraad kunnen wij bijna elke afmeting 

tent creëren en zelfs binnen 24 uur na bevestiging plaatsen. 

Kortom alles is mogelijk en Donselaar Tenten helpt u graag.
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ALUHAL 6 meter

ALUHAL 8 meter

Afmeting

Afmeting

6x10 (onbeperkt met 5m te verlengen)

8x10 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok

Hoogte tot nok

3,28 meter

3,80 meter

Hoogte zijkant

Hoogte zijkant

2,30 meter

2,30 meter

Spantafstand

Spantafstand

Windsnelheid

Windsnelheid

5 meter

5 meter

80 km/h

80 km/h

ALUHAL 10 meter

ALUHAL 12,5 meter

Afmeting

Afmeting

10x10 (onbeperkt met 5m te verlengen)

12,5x15 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok

Hoogte tot nok

3,98 meter

4,60 meter

Hoogte zijkant

Hoogte zijkant

2,30 meter

2,40 meter

Spantafstand

Spantafstand

Windsnelheid

Windsnelheid

5 meter

5 meter

80 km/h

102 km/h

ALUHALLEN  / /  SPECIF ICATIES

EXTRA MOGELIJKHEDEN:EXTRA MOGELIJKHEDEN:

//  vlondervloer of systeemvloer

//  Harde wanden & Deuren

//  vlondervloer of systeemvloer

//  Harde wanden & Deuren

//  te gebruiken i.c.m pagodetenten

//  waterdicht te koppelen met pagodetenten

//  te gebruiken i.c.m pagodetenten

//  waterdicht te koppelen met pagodetenten
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ALUHAL 15 meter
Afmeting 15x15 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 4,80 meter

Hoogte zijkant 2,40 meter

Spantafstand

Windsnelheid

5 meter

102 km/h

ALUHAL 20 meter
Afmeting 20x20 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 6,25meter

Hoogte zijkant 3 meter

Spantafstand

Windsnelheid

5 meter

102 km/h

ALUHAL 25 meter
Afmeting 25x25 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 7 meter

Hoogte zijkant 3 meter

Spantafstand

Windsnelheid

5 meter

102 km/h

ALUHAL BOOG 10 meter
Afmeting 10x10 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 3,85 meter

Hoogte zijkant 2,30 meter

Spantafstand

Windsnelheid

5 meter

80 km/h

ALUHALLEN  / /  SPECIF ICATIES

EXTRA MOGELIJKHEDEN:EXTRA MOGELIJKHEDEN:

//  vlondervloer of systeemvloer

//  Harde wanden & Deuren

//  vlondervloer of systeemvloer

//  Harde wanden & Deuren

//  te gebruiken i.c.m pagodetenten

//  waterdicht te koppelen met pagodetenten

//  te gebruiken i.c.m pagodetenten

//  waterdicht te koppelen met pagodetenten



16 17

Met een tent van Donselaar Tenten verandert elk terrein in 

een goede feestlocatie. Maar een goede ondergrond is net 

zo belangrijk. En het grote voordeel is: u heeft hier geen 

omkijken meer naar. Bij Donselaar Tenten wordt dit tot in de 

puntjes verzorgd, want onze service voldoet aan uw eisen. 

Houten vlondervloeren zijn de meest verhuurde vloeren bij 

Donselaar Tenten en geschikt voor elk soort tent en 

evenement. Als u op zoek bent naar een goede houten 

ondergrond, dan is de vlondervloer een uitstekende keuze. 

De vlondervloer is vervaardigd van vurenhout. De planken 

van deze houten vloeren brengen echter wel sfeer in elke 

tent. De vlondervloer is ook geschikt voor festivals en andere 

feestterreinen. Door een systeemvloer bij uw tent te huren, 

maakt u de accommodatie helemaal compleet. 

Waar vandaag nog auto’s geparkeerd staan, koeien grazen 

of pallets staan, genieten binnenkort uw gasten van de 

feestvreugde. Zonder dat zij met hun schoenen in het gras of 

het zand staan. De Systeemvloer is een representatieve en 

strakke ondergrond, die waterpas gesteld is en de uitstraling 

heeft van een gewone vloer. Om nog meer luxe en comfort 

te bieden aan uw gasten, is er de mogelijkheid om tapijt over 

de vloer heen te plaatsen. Dit is een veel gekozen optie voor 

in één van onze aluhallen, VIP paviljoenen en transparante 

tenten.

ALUHALLEN  / /  SYSTEEMVLOER & 
        VLONDERVLOER

TERRAS

LOOPPADEN

FESTIVALS

VLONDER OF SYSTEEMVLOER

DORPSFFEST
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Standaard worden onze aluhallen uitgevoerd met schuifzeilen 

van wit pvc. Wanneer u op zoek bent naar nog meer luxe en 

comfort op uw evenement, dan kan de aluhal ook uitgevoerd 

worden met harde wanden. Dit geeft de hal meer isolatie, 

maar ook een luxere uitstraling.  Om het helemaal af te 

maken kan er zelfs een combinatie gemaakt worden van 

harde wanden en glaspanelen. Deze panelen zorgen ervoor, 

dat u vanaf binnen kunt genieten van wat er buiten allemaal 

te zien is. Ook is het mogelijk om dubbele entreedeur en 

enkele nooddeuren te huren, deze voldoen ook allemaal de 

veiligheids eisen en zijn voorzien van push-bars.

Een must bij harde wanden is een hoogwaardige 

systeemvloer. Ook wel cassettevloer genoemd. De harde 

wanden zullen geplaatst worden op deze waterpas gestelde 

systeemvloer. Dit zorgt ervoor dat de aluhal volledig 

waterpas geplaatst wordt en we geen gebruik hoeven te 

maken van verdere verankering. De cassettevloer is uitermate 

geschikt als ondervloer voor een schitterend tapijt. We 

kunnen eenvoudig over de systeemvloer een strak tapijt 

leggen. We kijken graag met u naar de vele mogelijkheden. 

We hebben al ons materieel in eigen beheer, dit garandeert 

u een snelle levering en bovendien bent u verzekert van  

hoogwaardige kwaliteit. 

ALUHALLEN  / /  HARDE WANDEN & 
   GLASPANELEN

SPORT EVENEMENTEN

PRODUCTPRESENTATIE

TIJDELIJKE WINKEL/  SUPERMARKT

KANTOOR/ BEDRIJFSRUIMTE

LUXE UITSTRALING VLOER IS EEN MUST
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Wilt u de show stelen met de geknipte uitstraling van uw 

tent? Of bent u op zoek naar de juiste uitstraling van uw 

evenement? Dan bent u bij Donselaar tenten aan het juiste 

adres. Wij denken graag mee met onze klanten, zelfs als het 

gaat om de fijne afwerking van de aluhal. Wist u dat het zelfs 

mogelijk is om de binnenwanden van de aluhal te stofferen? 

ALUHALLEN  / /  GESTOFFEERD

VIP PAVILJOEN

BRUILOFT

BEURZEN EN CONFERENTIES

BEDRIJFSFEEST

STEEL DE SHOW

Wij kunnen in de aluhal het dak voorzien van een 

schitterende hemelbekleding in de kleur die uw voorkeur 

heeft. Om het af te maken is het tevens mogelijk om de 

aluhal te voorzien van tapijt. Dit wordt allemaal door ons 

verzorgt en u hoeft alleen nog u gasten uit te nodigen. 

We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden die wij 

u kunnen bieden! 
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Zonnig en feestelijk: de transparante tent. Van binnen 

genieten van de omgeving en van alles wat buiten gebeurd, 

met de transparante aluhal haal je letterlijk het zonnetje in 

huis. Een aluhal is in feiten een aluminium tentconstructie 

en daardoor extra sterk. Het belangrijkste kenmerk van 

een aluhal is dat er geen palen in de tent staan dus een 

vrije overspanning heeft en de ruimte dus volledig benut 

kan worden. Bij Donselaar Tenten zijn de mogelijkheden 

eindeloos in het creëren van de ultieme transparante tent 

voor elke klant. Deze tent is met zijn unieke uitstraling 

geschikt voor elk soort feest. Met de transparante aluhal 

ALUHALLEN  / /  TRANSPARANT

TUINFEEST

IJSBANEN

PRIVE PARTY

EERSTE PAAL

EEN TRANSPARANTE UITSTRALING

van Donselaar Tenten komt elke locatie tot leven. Donselaar 

Tenten levert al jaren een grote bijdrage aan exclusieve 

feesten en evenementen. Uw wens staat natuurlijk centraal. 

Met de service van Donselaar Tenten is omkijken naar het 

opbouwen, inrichten en afbouwen van een transparante 

aluhal niet meer nodig. Het dak van elke aluhal kan deels of 

geheel doorzichtig uitgevoerd worden, dit geldt ook voor de 

zijkanten.  Voor de transparante tenten worden de zelfde 

maten gehanteerd als die van de aluhallen, 6 tot 25 meter 

breed.  Maar ook hier geldt: een grote of een kleine tent, het 

is allemaal mogelijk. Vraag onze specialisten om advies.



PROFESSIONEEL

ALL IN SERVICE

STORMBESTENDIG

10 M

2,30 M

24

VRIJE OVERSPANNING

RUIME KEUZE

15 M

25
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STRETCHTENTEN

In zilver, zandkleur, rood of zwart, de kleurrijke stretchtent 

is de sfeermaker op elk evenement. Van oorsprong 

is de stretchtent een Noord-Afrikaanse uitvinding die 

diende als huisvestiging voor bedoeïenen. Deze tent was 

makkelijk te verplaatsen en bood bescherming tegen elke 

weersinvloeden in de woestijn. Flexibel is deze tent dus zeker 

en daarom is de stretchtent een nieuwe aanvulling op de 

collectie van Donselaar Tenten.

Donselaar Tenten levert al jaren een grote bijdrage aan 

exclusieve feesten en evenementen. Uw wens staat natuurlijk 

centraal. Met de service van Donselaar Tenten is omkijken 

naar het opbouwen, inrichten en afbouwen van een 

stretchtent niet meer nodig. De tenten zijn verkrijgbaar met 

aluminium zijpalen en houten zijpalen.

DE UITERST FLEXIBELE 

STRETCHTENT

Rekbaar naar elke sfeer

De stretchtent, ook vaak ‘flextent’ genoemd, is rekbaar naar 

elk formaat en dat maakt de mogelijkheden eindeloos. De 

stof is waterdicht, windbestendig en van hoogwaardige 

kwaliteit. Stretchtenten zijn geschikt als sfeervolle 

overkapping en populair bij een grote doelgroep. De tent 

wordt voornamelijk gehuurd voor tuinfeesten, catering op 

locatie, bruiloften en nog veel meer events. Het uiterlijk van 

elke stretchtent is uniek. 

Ook is de levering van een bijpassende vlakke vloer mogelijk. 

De stretchtent van Donselaar Tenten is verkrijgbaar in een 

aantal kleuren en diverse afmetingen. Al onze tenten zijn 

gekeurd volgens NEN-EN 13782 en DIN norm 4102 B1,M2. 

En beschikken dan ook over een persoonlijk tentboek.niet 

meer worden omgekeken.

FLEXIBEL
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Aantal gasten Afmeting tent

60 gasten 7,5x10 meter

125 gasten 10x15 meter

100 gasten 10x12 meter

175 gasten 10x20 meter

CINEMA  STYLE

Aantal gasten Afmeting tent

40 gasten 7,5 meter

85 gasten 10x15 meter

70 gasten 10x12 meter

175 gasten 10x20 meter

COCKTAIL  STYLE

STRETCHTENT  / /  SPECIF ICATIES
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Aantal gasten Afmeting tent

30 gasten 7,5x10 meter

55 gasten 10x15 meter

45 gasten 10x12 meter

75 gasten 10x20 meter

x

ZAND

x

x

x

x

ROOD

x

x

x

PLATINA

x

x

x

7,5x10

MATEN TENT

10x12

10x15

10x20

ZWART

x

BANQUET  STYLE KLEUR  MOGELIJKHEDEN

STRETCHTENT  / /  SPECIF ICATIES
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FLEXIBEL

GECERTIF ICEERD

KWALITEIT

KOPPELBAAR
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LEGERTENTEN

Met hun  groene schutkleur geven de legertenten van 

Donselaar Tenten het ultieme outdoor gevoel. maar om 

zo’n legertent te huren, hoeft u beslist geen survival 

te organiseren. Integendeel. Wij verhuren deze tenten 

voor uiteenlopende evenementen. En met verschillende 

toepassingen. Heel vaak dienen de legertenten als 

slaapruimte bij een kamp of evenement met de mogelijkheid 

om deze compleet in te richten met o.a. outdoor 

Onze legertenten zijn uitermate sterk. Het zijn niet voor niets 

legertenten. Door de stalen palen en 600Gr m2 Canvas doek 

zijn deze niet kapot te krijgen. Dankzij de scheerlijnen van 

8mm polyprop die u met haringen in de grond verankerd  

zijn ze ook bestand tegen storm. Wilt u deze tenten huren en 

er geen omkijken meer naar hebben? Wilt u het uzelf zo 

makkelijk mogelijk maken bij uw evenement? Dan verzorgen 

wij de complete opbouw van de legertenten. 

veldbedden. Door zijn lage gewicht is deze gemakkelijk te 

vervoeren. Of u nu twee tenten nodig hebt of 200 

legertenten Donselaar Tenten helpt u om samen een 

geweldig evenement neer te zetten.

Als u uw evenement wilt beginnen met een stukje gezonde 

teambuilding, laat u de deelnemers hun tent zelf opzetten. 

De handleiding daarvoor vindt u op onze website.

VAN GROTE LEGERTENT TOT 

VELDBED

STERKE EN PRAKTISCHE 

LEGERTENT HUREN

250 Legertenten

34
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OP & AFBOUW VELDBEDDEN

SLAAPZAKKEN GRONDZEIL

Legertenten Aantal personenAfmeting tent

US1 10 gasten5x5 meter

US2 20 gasten5x10 meter

EVENTUELE MOGELIJKHEDEN

Donselaar tenten houdt ervan om te ontzorgen en biedt dan ook een totaal pakket aan 
inclusief service en verschillende mogelijkheden om uw evenement compleet te maken.

LEGERTENTEN  / /  SPECIF ICATIES

JEUGDKAMP SPORT EVENEMENTEN

OUTDOOR FESTIVALS

SURVIVAL SCOUTING/ CHIRO
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SPANTENTEN

Als u een evenement organiseert voor veel bezoekers, is een 

spantent een ideale oplossing. Al jarenlang zijn wij actief in 

de verhuur voor spantenten en we weten het uit ervaring: dit 

is de absolute ruimtekampioen. U kunt kiezen uit spantenten 

met verschillende breedten (tot 20 meter) en deze zover 

verlengen als u wilt met compartimenten van 5 meter. Zo 

ontstaat binnenin een grote ruimte waarin u honderden en 

zelfs duizenden bezoekers kunt ontvangen.

Spantenten zijn al decennia lang de simpele en goedkope 

oplossing voor vele dorpsfeesten, door het gemakkelijke 

systeem is de tent snel op te bouwen en voldoet deze wel 

aan alle huidige eisen die aan deze tenten worden gesteld. 

De tent bestaat uit sterk PVC welke per tentdeel aan elkaar 

gevlochten wordt, zodat er uiteindelijk een grote tent 

ontstaat door er vervolgens dikke stalen palen onder te 

zetten en deze vast te maken met haringen en scheerlijnen 

RUIMTE GENOEG DE SPANTENT

9000 m2  vloer

Wij bieden de spantenten standaard aan op basis van op/

afbouwbegeleiding. Wij zorgen voor een professionele 

Montage leider, u zorgt voor vrijwilligers en samen bouwen 

wij de tent. Dit is een effectieve en kostenbesparende 

oplossing voor uw evenement uiteraard is het ook mogelijk 

dat wij volledig voor de op/afbouw zorgen vraag hiervoor 

naar de mogelijkheden.

SERVICE

ontstaat er een zeer sterke constructie welke de sterkste 

storm aankan. Vaak wordt de spantent gebruikt in combinatie 

met een vlondervloer. Verder beschikt een spantent niet over 

extra luxe mogelijkheden.
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=  0,60 m2  per persoon

=  1 m2  per persoon

=  1,5 m2  per persoon

SPANTENTEN  / /  SPECIF ICATIES

SPANTENT 10 meter

SPANTENT 15 meter

SPANTENT 20 meter

Afmeting 10x10 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 5 meter

Hoogte zijkant 2,50 meter

kleur blauw/ wit

Afmeting 15x15 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 5 meter

Hoogte zijkant 2,50 meter

kleur blauw/ wit

Afmeting 20x20 (onbeperkt met 5m te verlengen)

Hoogte tot nok 5 meter

Hoogte zijkant 2,50 meter

kleur blauw/ wit

DORPSFEEST

SPORT EVENEMENTEN

OKTOBERFEST

FESTIVALS
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DT

OVER ONS
Eigen tenten, eigen team

Maken we samen afspraken over een project, dan houden wij 

ons daaraan. Als u vaker evenementen organiseert, weet u 

dat dit niet vanzelfsprekend is. Wij beschikken over een groot 

assortiment eigen tenten, hebben eigen transportmaterieel 

én een vast team montagemedewerkers. Daardoor kunnen 

wij uitermate snel leveren én volgens planning. We zijn niet 

afhankelijk van derden. Voor ons is het bovendien de sport 

om u als organisator zoveel mogelijk te ontzorgen. Als we 

een evenemententerrein achterlaten met een tent die er 

strak bij staat, kijken we met veel plezier achterom. 

 

De afgelopen jaren, sinds de start in 2008, is Donselaar 

Tenten uitgegroeid tot een specialist in de verhuur van 

tenten. Professionele organisatoren zoals cateraars en 

evenementenbureaus beschouwen ons als hun partner. 

Daarnaast betrekken particulieren, verenigingen en 

stichtingen ons bij hun feestelijke hoogtepunten. Niet alleen 

omdat wij de tenten hebben die ze zoeken. Wij combineren 

het gemak van een internetbedrijf met de service van een 

dienstverlener. Als u een evenement aan het organiseren 

bent, vindt u op onze website alle informatie. Binnen een 

werkdag hebt u bovendien een offerte op maat in huis. En 

als u specifieke vragen hebt, belt u gewoon één van onze 

productspecialisten. 

De Hooge Hoek 17 A 

3927 GG Renswoude

0318 57 5005 

info@tentenhuur.com 

2008 2011 2015
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 0318- 57 5005


