
21-07-2021

Manual Part 2 
Veiligheidsadvies



Attentie! 

In een aantal landen zult u een vergunning nodig hebben voor het plaatsen van een partytent of tent van 
een bepaalde omvang - meestal groter dan 50 m2. U bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 
geldende plaatselijke regels en voorschriften en voor de correcte montage van de partytent conform de 
bijgesloten handleiding. Het is heel belangrijk dat u alle onderdelen in elkaar zet volgens de instructies en 
de partytent vastzet met de bijgeleverde grondharingen of vergelijkbare uitrusting. U mag geen onderdelen 
of stappen overslaan. 

Weersomstandigheden en Safety Packs 

Zet nooit een partytent of tent op bij slecht weer of als het hard waait. Informeer naar de 
weersvoorspellingen voordat u begint met het opzetten van de tent - en voor de dagen waarop de tent zal 
worden opgezet. Mocht het slecht weer zijn, dan is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de 
partytent veilig wordt vastgezet of afgebroken, zodat de constructie geen gevaar kan opleveren voor 
personen, gebouwen en andere zaken.  

Gebruik storm spanbanden en stormharingen - onze Safety Packs - om de constructie vast te zetten - zelfs 
als de weersverwachting kalm weer in het vooruitzicht stelt. Gebruik geen open vuur, lasapparaten of 
andere ontstekingsbronnen in of in de nabijheid van de tent. Verblijf nooit in de partytent/tent tijdens 
extreme weersomstandigheden!  

Partytenten zijn tijdelijke constructies 

Al onze partytenten en feesttenten zijn tijdelijke constructies die bedoeld zijn voor feesten en andere 
evenementen en zijn uitsluitend voor tijdelijk gebruik bestemd. Kortom, ze zijn gemaakt om slechts enkele 
opeenvolgende dagen te worden gebruikt en daarna te worden afgebroken.   

Het aantal gasten in een partytent/feesttent 

In onze webshop staat het aantal gasten vermeld dat u in elk van onze partytenten en feesttenten kunt 
ontvangen. Er zijn twee getallen voor elke tent - een voor staanplaatsen en een voor zitplaatsen. Zorg 
ervoor dat u deze aantallen niet overschrijdt, anders brengt u uw gasten in gevaar in geval van brand of een 
andere gevaarlijke situatie. Als vuistregel kunt u aanhouden: 1 staande gast per 0,75 m2 en 1 zittende gast 
per 1 m2. Houd rekening met ruimte voor een buffet en zorg voor ruimte tussen de tafels, zodat iedereen in 
noodgevallen snel weg kan. Zorg ervoor dat alle deuren altijd vrij zijn!      

Verzekering 

Zorg ervoor dat u nakijkt of uw partytent/tent wordt gedekt door uw inboedelverzekering of een 
vergelijkbare verzekering.  



 
 

Opgelet bij sneeuw en regen 

In geval van sneeuw moet het dak van de tent geregeld van sneeuw worden ontdaan, zodat er geen 
sneeuw op het dak blijft liggen, want door overvloedige sneeuw kan de partytent/tent instorten.  

In geval van regen bestaat het gevaar dat er zich water op de partytent/tent verzamelt. Zware waterplassen 
kunnen ertoe leiden dat de partytent/tent instort. Het is uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat er 
zich geen water op de tent verzamelt door de afdekking steeds gespannen te houden en het water te 
verwijderen als het zich toch verzamelt. Let erop dat de afdekking steeds goed over het frame gespannen 
is.  

Condensvorming in uw partytent 

U kunt last krijgen van condensvorming in uw feesttent/feesttent. Door temperatuurschommelingen en 
vocht in de lucht kan er buiten en binnen in een partytent of feesttent dauw of condens ontstaan. Dit is 
normaal en wil niet zeggen dat de partytent lekt.  

Pak uw partytent/tent niet uit of in bij temperaturen onder het vriespunt, omdat dan het tentdoek kan 
breken of beschadigd raken. Indien u met de partytent/tent moet werken bij temperaturen onder nul, 
moet u de tent binnenshuis inpakken. Zorg er tevens voor dat de partytent goed droog is voordat u hem in 
elkaar vouwt, anders loopt u de kans dat er schimmel ontstaat terwijl de tent is opgeborgen.  

Informatie over de garantie 

De garantie van Dancover is alleen van toepassing bij normaal gebruik van het product, normale slijtage 
uitgezonderd, volgens de schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding. De garantie is niet van toepassing 
op schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of aanpassingen aan het product. 
Mocht u de afdekking van uw partytent/feesttent op een bepaald moment moeten schoonmaken, gebruik 
dan uitsluitend een mild reinigingsmiddel en lauw of koud water. Gebruik geen sterke middelen van welke 
aard dan ook.   

Ga naar dancovershop.com voor informatie over garantie.  

Bekijk altijd onze website voor de meest recente veiligheidsadviezen en handleiding.  
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