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Veiligheidsadvies voor het 
opzetten van een 

Dancover-tent



Naar aanleiding van uw aankoop van een Dancover-tent willen wij u attent maken op een aantal 
veiligheidsadviezen voor het gebruik van onze tenten, partytenten en vouwtenten.   

Zowel bij aankoop van een partytent als een van onze FleXtents® vouwtenten is het heel belangrijk dat u 
de lichte en flexibele constructies veilig vastzet in geval van slecht weer, zoals wind en regen. Bovendien 
hebben veel van onze klanten een of twee van onze Safety Packs besteld met storm spanbanden en 
stormharingen, waarmee u de tent stevig kunt vastzetten en ongelukken kunt voorkomen. 

De storm spanbanden moeten aan het frame van de tent worden bevestigd

U moet de storm spanbanden aan het frame van de tenten bevestigen - dat geldt zowel voor een 
partytent als een FleXtents® vouwtent. Onze tuinpaviljoenen zijn voorzien van metalen ringen op de 
hoeken van de dakbedekking, maar deze zijn NIET bedoeld voor het beveiligen van de tent! 

Op deze manier beveiligt u een FleXtents® vouwtent:
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Zet uw tent niet vast met behulp van de metalen ringen op de hoeken van de dakbedekking:
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Zo zet u uw partytenten veilig vast:

Houd de weersomstandigheden in de gaten

Zet de tent niet op bij zeer slechte weersomstandigheden zoals harde wind of hevige regen. Bij slecht 
weer dient u de tent af te breken of in ieder geval de afdekking te verwijderen. 

Vermijd dat er waterplassen op het dak van uw tent ontstaan

In geval van regen bestaat het gevaar dat er waterplassen op het dak van de tent ontstaan waardoor de 
tent kan bezwijken. Daarom is het van belang om de dakbedekking watervrij te houden. Zorg ervoor dat 
de dakbedekking altijd strak gespannen is en verwijder water dat zich op de dakbedekking van de tent 
bevindt. 

Zorg ervoor dat de spanbanden en dergelijke goed zichtbaar zijn om ongelukken te voorkomen

Bovendien adviseren wij u om storm spanbanden en dergelijke zo zichtbaar mogelijk te maken om te 
voorkomen dat kinderen of volwassenen er tegenaan lopen of er overheen struikelen, omdat ze vaak op 
enige afstand van de tent zelf in de grond worden vastgezet. Bevestig enkele stukken felgekleurde stof of 
iets dergelijks aan de banden om ongelukken te voorkomen.

Bij het plaatsen van een tent op asfalt, bitumen, tegels of een andere harde ondergrond adviseren wij u 
de storm spanbanden aan een gebouw, een stevige omheining of iets dergelijks vast te maken.         
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We hopen dat u veel plezier aan uw tent zult beleven. 

Met vriendelijke groet,

Dancover 

Let op: Lees hier ons volledige veiligheidsadvies voor het gebruik van onze partytenten en FleXtents® 
vouwtenten: 

Condensatie

Let op: Temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid kunnen dauw of condensatie aan de binnen- en 
buitenkant van de tent veroorzaken. Dit is normaal en betekent niet dat de tent lekt.

• Zet uw tent niet op bij erg slecht weer, bv. hevige wind, regen of sneeuw. Als de tent al rechtstaat, dient 
u die in geval van slecht weer onmiddellijk weer af te breken.

• In sommige landen hebt u toestemming nodig om een tent met een oppervlakte van meer dan 75 m² op 
te zetten.

• Bij harde wind is het uw eigen verantwoordelijkheid de tent goed vast te maken en zo te vermijden dat 
hij materialen beschadigt of mensen verwondt.

• Uw tent is bedoeld als tijdelijke overdekking. Hij dient af en toe en op een niet-permanente basis te 
worden gebruikt.

• Als het regent, ontstaat het risico dat water zich gaat ophopen op het dak van uw tent, waardoor de 
tent in elkaar zou kunnen storten. Het is uw verantwoordelijkheid het dak van de tent watervrij te 
houden. Zorg ervoor dat hij volledig uitgestrekt is en verwijder a.u.b. al het water dat zich tijdens hevige 
regenval op het dak verzamelt.

• Wanneer het sneeuwt, ontstaat het risico dat sneeuw zich gaat ophopen op het dak van uw tent. Bij 
hevige sneeuwval zou de tent daardoor in elkaar kunnen storten. Het is uw verantwoordelijkheid alle 
sneeuw van het dak van uw tent te verwijderen en zo schade aan uw tent te voorkomen.

• Zorg er a.u.b. voor dat uw tent volledig droog is alvorens u hem afbreekt en opbergt. Zo voorkomt u dat 
schimmel en meeldauw ontstaan.

• Zet uw tent niet op of breek hem niet af bij een temperatuur onder nul graden. Dat zou barstjes kunnen 
veroorzaken, vooral aan de ramen in de zijwanden van de tent.

• Maak geen vuur aan en gebruik geen lasgereedschap of andere ontbrandingsbronnen in of dicht bij de 
tent.

• Let a.u.b. op dat de garantie van Dancover enkel geldt bij normaal gebruik van het product, in 
overeenstemming met de schriftelijke instructies in de gebruikershandleiding. De garantie geldt niet 
voor normale slijtage. Ook dekt de garantie geen schade, fouten of slijtage veroorzaakt door verkeerd 
gebruik, slecht onderhoud, misbruik, aanpassingen door een onbevoegd persoon of blootstelling aan 
slechte weersomstandigheden.

• Wij raden aan na te gaan of uw tent gedekt is door uw inboedelverzekering. 
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