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Beste dwt klant,
hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Deze folder legt u stap voor stap het opzetten van uw tent uit en bevat belangrijke tips voor onderhoud en behoud van kwaliteit.

Bewaar het daarom zorgvuldig!

Competent vakpersoneel voor productie en eindcontrole en de geselecteerde, deels speciaal voor dwt vervaardigde materialen garanderen een

constante hoogwaardige kwaliteit. Wanneeer u onze aanwijzingen volgt, zult u lang plezier hebben van uw dwt tent.

Wij wensen u vele ontspannende, boeiende en actieve vakanties met uw nieuwe tent!

Belangrijke aanwijzing!

Bewaar de aankoopnota, garantie- en servicekaart,

stokkenplan en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Deze documenten zijn de identificatie van uw tent en u

heeft ze nodig voor informatie, bestelling van

vervangende onderdelen of bij veranderingen.

Verzekert u zich ervan dat u de juiste maat tent

besteld heeft!

Bij caravan-voortenten en zonneluifels neemt u de omloop-

 resp. intrekmaat van uw caravan. Zoek uw gegevens op in

de brochure en vergelijk deze met de maten van de

geleverde tent.
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Goed gepland is half gewonnen!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en controleer of alle onderdelen

compleet geleverd zijn.

� De geleverde onderdelen zijn op normale weersomstandigheden 

berekend. Bij storm, zware regenval, hagel of sneeuw is het verstandig

extra stokken en afspanmateriaal te gebruiken. Bovendien heeft u voor

sommige ondergrond speciaal materiaal nodig, bijv. speciale haringen, 

grondspijkers of scheerlijnen.

Informeer bij uw vakhandel, hij adviseert u graag!

Proberen is beter als studeren!

Probeer het opzetten van uw tent uit voor u ermee op reis gaat, zodat u

zich vertrouwd kunt maken met de techniek en de onderdelen.

Zo meet u op de juiste wijze:

Gebruik een niet-elastisch meetband en zorg dat uw caravan op een vlakke

ondergrond staat.

� Heeft u een verhoogde voortentvloer en uw caravan staat op gelijke

hoogte met deze vloer, dan meet u vanaf de bovenkant van de 

voortentvloer.

Staat de caravan lager dan de bovenkant van de voortentvloer, dan 

meet u vanaf de grond.

Hier staat uw tent goed!

deaal is een vlakke ondergrond, vrij van stenen en scherpe voorwerpen.

Vermijd harsende en bloeiende bomen om schade aan het tentdoek te

voorkomen. Richt de ingang van weer en wind af en bescherm uw tent

met een onderzeil tegen vervuiling op vochtige ondergrond.

Met het juiste gereedschap gaat het!

Schroevendraaier voor het bevestigen van de wandhaken aan 

de caravan

Vuller voor de boorgaten van de wandhaken

Rubber hamer voor de haringen en grondspijkers

Schuurpapier voor het glad maken van de profielen

Borstel voor het reinigen van de profielen

Trapje/kruk voor gemakkelijk intrekken/opspannen van het dak

Klein assortiment gereedschap (tang enz.)

Rolmaat of duimstok

Voor het opzetten

MEIN ZELT ! 2–3
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Geheel ingetrokken voortenten & zonneluifels
Bepaal de omloopmaat

Meet vanaf punt A door het profiel van de caravan tot punt B – dit is de omloopmaat; A en B

zijn de afspanpunten van uw voortent. .

Montage van de wandhaken aan de caravan

Begin aan de voorkant van de caravan en trek het tentdak in het profiel tot begin en eind van het

dak op gelijke afstand van de ondergrond zijn (loodrecht naar beneden gemeten).

Ongeveer 10 cm boven de horizontale ritsen in de zijwanden bevinden zich links en rechts de

punten C en D voor de bevestiging van de zij-wandhaken aan de caravan. Trek het dak uit het

profiel en monteer de zijhaken.

Bepaal nu de helft van de afstand tussen C en D (=E). Bovenaan, ca. 2 cm onder het profiel van

de caravan, monteert u horizontaal de middelste wandhaak (F).

Deels ingetrokken voortenten
Bepaal de intrekmaat

Meet vanaf punt A door het profiel van de caravan tot aan het punt 4. waar de tent eindigt (B).

Hier bevindt zich de verticale zijwand.

Montage van de wandhaken bij deels ingetrokken

voortent in het midden

Begin aan de voorkant van de caravan met het intrekken van het tentdak in het profiel. Aan de

zijkant, ter hoogte van de opening voor de stokken, monteert u de wandhaken 2 cm onder het

profiel van de caravan (C en D).

Trek het dak weer uit het profiel, meet de afstand tussen C en D en bevestig de middelste

wandhaak exact in het midden, 2 cm onder het profiel (punt F).



050139_dwt_Aufbau_NL 22.04.2005 13:27 Uhr Seite 5 

�

�

�

�

�

C

D
F

C

F
D

Bij deels ingetrokken voortent links of rechts

6. Trek het tentdak in het profiel en begin daarbij

aan de achterkant bij een links aan de voorkant bij een rechts

ingetrokken voortent ingetrokken voortent

Het bevestigingspunt voor de wandhaak aan de ingetrokken zijde (C) ligt 10 cm boven de zijnaad

van het dak. Aan de niet ingetrokken dakzijde bevindt zich aan de achterkant de doorgang voor de

stokken. Hier monteert u de wandhaak voor de niet ingetrokken zijde van de tent (D) aan de

caravan, 2 cm onder het profiel.

Meet van wandhaak C aan de ingetrokken zijde horizontaal tot wandhaak D. Op de helft hiervan

monteert u de middelste wandhaak, 2 cm onder het profiel F.

� bij een links ingetrokken voortent van links � bij een rechts ingetrokken voortent van rechts

Onze tip:

� Vul de boorgaten tegen indringend vocht. Uw vakspecialist adviseert u graag!

� Een bijzonder praktisch alternatief voor de wandhaken zijn vario-clip elementen, 

die eenvoudig aan het dakprofiel geklikt worden en u een hoop montagewerk besparen. 

Vario-clip elementen zijn 100% stabiel en opnieuw te gebruiken.

Vraag ernaar bij uw vakspecialist!

D
C

MEIN ZELT ! 4–5
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Zo zet u uw tent op
 (geheel- en deels ingetrokken caravan-voortenten & zonneluifels)

Bereid alles voor

Controleer of alle stokken compleet zijn en leg ze voor de caravan, gesorteerd volgens de

tekening. Monteer schroeven en klemmen aan de stokken, de verticale stokken steekt u in de

hoekstukken. Nok- en gevelstokken kunnen voorgemonteerd worden, maar nog niet met de

hoekstukken verbonden worden. Maak het profiel van de caravan glad, zodat het tentdak bij het

intrekken niet beschadigt. Eventueel kunt u de profielen aan het begin een beetje openbuigen.

Leg het dak, de zijwanden en de voorwanddelen uit. Beginnend aan de voorkant trekt u het dak

in het profiel van de caravan. Bij meerdelige tenten worden voorwand en zijwanden pas later

ingetrokken.

Haak de middelste nokstok in de wandhaak aan de caravan, het midden-hoekstuk gaat door het

dak. Verbind nu midden-hoekstuk en nokstok met elkaar en trek de telescopische verticale stok

uit het midden-hoekstuk naar beneden. Nu kunt u makkelijk verder werken.

Herhaal het geheel met een van de hoeken en verbind deze met het midden-hoekstuk. Zo heeft

uw tent meer stabiliteit.

Zet de andere hoek ook op en verbind deze ook met het midden-hoekstuk.

Trek eerst de voorwand en daarna pas de zijwanden in. Het dak wordt later afgespannen om de

ritsen niet te overbelasten.
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Nu wordt het tentdak afgespannen
Sluit alle ritsen en zorg, door de hoogte van zij- en voorwanden te verstellen, dat alle ritsen horizontaal

en verticaal zijn – op oneffen ondergrond de telescoopstokken bijstellen. De nokstokken kunnen nu

gespannen worden, hierbij in het midden beginnen. Daarna de stokken voor de petluifel inzetten.

De meeste modellen zijn voorzien van een ingenaaide tunnel in de petluifel. Hierin worden de

dwarsliggers van de petluifel geschoven (als besteld). Pas op: het deel waar zich de schroef bevindt mag

niet in de tunnel geschoven worden!

De petluifel dient zo gespannen te worden dat de gevelnaad vóór de gevelstok loopt – niet op de

gevelstok!

Let op dat bij het spannen van de gevelstokken het midden-hoekstuk in de doorgang zit. Bij de juiste

stappenvolgorde staat de petluifel recht en strak.

Nu de gevelstokken goed afspannen.

Nu kunnen evt. extra stokken gemonteerd worden (bijv. Gevel-, orkaan- of verandastokken) en de

bijbehorende krasbescherming ingeclipt om het tentdoek tegen beschadiging te beschermen!

Tot slot nog de grondafspanning
Voorzie alle afspanpunten van tentrubbers. Zorg dat de stokken zo staan dat de verticale naden precies

over de stokken lopen. De hoeken en de scheerlijnen met haringen afspannen, de ritsen en overige

afspanpunten met grondspijkers. Begin bij de tenthoeken aan de zijde van de caravan.

Trek de stokken naar buiten en span zo voorwand en zijwanden. Bevestig eerst de voorste tenthoeken in

de grond, daarna de ritsuiteinden kruiselings afspannen om de ritsen zoveel mogelijk te ontlasten, daarna

de overige afspanpunten in de grond bevestigen.

MEIN ZELT ! 6–7
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Vrijstaande caravan voortenten, camper-, bus- en

bungalowtenten
Bereid alles voor

Controleer of alle stokken volgens tekening compleet zijn. Monteer schroeven en klemmen aan de

stokken.

Leg de stokken aan de hand van de tekening op de grond en monteer de dakstokken (hoekstukken,

nok- en gevelstokken). De petluifelsteunen worden nog niet bevestigd.

Zet de bovenste verticale stokdelen in de hoekstukken om verder opzetten te vergemakkelijken. De

onderste verticale stokdelen worden pas gebruikt wanneer het tentdoek over de stokken ligt.

Schroeven moeten altijd naar onder of naar binnen gericht zijn.

Nu wordt de tent opgezet

Wanneer u een tent met uitneembare wanden heeft, neem dan eerst alle uitneembare delen uit

de tent.

Leg dan het tentdak over de stokken. Let hierbij op de hoeken en uitstekende stokdelen  (pennen,

schroeven) om beschadigingen aan het tentdoek te voorkomen!

Bij tenten met petluifel worden de luifelstokken in de openingen in de hoekstukken gestoken, de

luifel wordt zo afgespannen dat de gevelnaad vóór de gevelstok loopt – niet op de stok!

Rits nu alle wanden in. Wanneer de stokken telescopisch zijn, kan nu het dak afgespannen worden.

Steek nu de onderste verticale stokdelen in de bovenste. Met telescopische stokken kan de hoogte

aangepast worden. Bij bungalowtenten worden de onderste verticale stokdelen in de bovenste

gestoken.
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Tot slot nog de grondafspanning

Voorzie alle afspanpunten van tentrubbers. Zorg dat de stokken zo staan dat de verticale naden

precies over de stokken lopen. De hoeken en de ritsuiteinden met haringen afspannen, de overige

afspanpunten met grondspijkers. Trek de stokken naar buiten  om de wanden te spannen en

bevestig de tenthoeken in de grond. Daarna de ritsuiteinden kruiselings afspannen om de ritsen

zoveel mogelijk te ontlasten, daarna de overige afspanpunten in de grond bevestigen.

Bij bungalowtenten wordt nu de zonneluifel opgezet en de slaapcabines – al naar gelang model –

ingehangen.

Onze tip:
� Controleer regelmatig de grondafspanning; materiaalelasticiteit, temperatuurverschillen e.d. 

kunnen invloed hebben op de spanning van de tent. .

� Afspanmateriaal voor de grondstrook hoort niet bij de standaardlevering; voor sommige

bodemtypes heeft u speciaal materiaal nodig zoals speciale haringen, grondspijkers en 

scheerlijnen.

Informeer bij uw vakspecialist.

MEIN ZELT ! 8–9
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Erkers voor caravan-voortenten (aanbouw)

Bereid alles voor de aanbouw voor
Voor het opzetten van de erker moet de voortent geheel afgespannen zijn! Open de zijwand aan

welke de erker aangebouwd wordt tot de helft – dit maakt het werk makkelijker.

Controleer aan de hand van de tekening of alle stokken compleet zijn en leg de stokken volgens

tekening op de grond. Monteer schroeven en klemmen aan de stokken. Steek de telescopische delen

in de hoekstukken en verbind deze met de stokken voor breedte en diepte van het dak. Leg de

stokken ingevouwen naast de zijwand waar de erker aangebouwd wordt. .

Aanbouw van een erker met dubbel profiel

Verbind de pezen van voortentzijwand en erkerdak met het dubbele profiel. Schuif de bijgeleverde

dubbele profielen over de horizontale en verticale pezen in de zijwand van de voortent. Trek de

pees van de erker in het dubbele profiel van de tent, beginnend aan de dakzijde.

Daarna volgen voor- en achterwandpezen, nu zijn erker en tent stevig met elkaar verbonden. Richt

nu de erker op met de erkerstokken onder het tentdoek.

Bij het afspannen erop letten, dat de naden aan de hoeken van het erkerdak overeenstemmen met

de hoeken van de tentstokken. Nu kunnen de stokken met de binders bevestigd worden.



050139_dwt_Aufbau_NL 22.04.2005 13:27 Uhr Seite 11 

�

�

�

�

�

�

� 2

3

4

1

Opbouw van een erker met een ritssluiting

Neem de rechter voortentzijwand uit, rits de erkerritssluiting in de voortentritssluiting en sluit de

rits. Nu zijn erker en tent stevig verbonden.

Richt nu de erker op met de erkerstokken onder het tentdoek en bevestig aan de buitenste

nokstokken van de voortent.

Bij het afspannen erop letten, dat de naden aan de hoeken van het erkerdak overeenstemmen met

de hoeken van de tentstokken. Nu kunnen de stokken met de binders bevestigd worden.

Tot slot nog de grondafspanning

Monteer eerst de extra stokken. Voorzie alle afspanpunten van tentrubbers. De hoeken en de

ritsuiteinden met haringen afspannen, de overige afspanpunten met grondspijkers.

Zorg dat de stokken zo staan dat de verticale naden precies over de stokken lopen. Span eerst de

hoeken aan de tentzijde, daarna de buitenste tenstokken uittrekken om voor-, achter- en zijwanden

te spannen. Nu de overige hoeken in de grond bevestigen en de ritsuiteinden kruiselings afspannen

om de ritsen te ontlasten. Dan de overige afspanpunten in de grond bevestigen.

Onze tip:

� Controleer regelmatig de grondafspanning; materiaalelasticiteit, temperatuurverschillen e.d. 

kunnen invloed hebben op de spanning van de tent.

� Afspanmateriaal voor de grondstrook hoort niet bij de standaardlevering; voor sommige

bodemtypes heeft u speciaal materiaal nodig zoals speciale haringen, grondspijkers en scheerlijnen.

Informeer bij uw vakspecialist.

MEIN ZELT ! 10–11
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Tips voor de omgang met verschillende uitrustingsdetails
 (verschillend al naar gelang model!)

Zijwand-gespen…

… zijn links en rechts achter in het dak ingenaaid. Ontlast de ritsen

door gesp en band stevig vast te maken.

Regenrail…

… is buiten in het dak ingenaaid. Schuif hier een regengoot in, zo zijn

de zijwanden tegen aflopend water beschermd.

PVC-delen (krasbescherming)

… zijn in het dak ingenaaid of bevinden zich in de zak met accessoires.

De beschermingsdelen worden aan de stokken bevestigd en

voorkomen beschadiging van het tentdoek door wrijving/krassen.

Driehoekige haken…

… zijn buiten aan de zijwanden bij de stokdoorgangen aangebracht en

dienen als bevestigingspunt voor de scheerlijnen.

Gordijnen…

… bevestigt u met gordijnrollertjes die in de sleufjes in het gordijnband

gehangen worden, in de gordijnrail boven het raam. Het gordijn wordt

over de gordijnrail dichtgetrokken.

Ingenaaide tunnels…

… zijn bedoeld voor extra stokken, die wij aanraden voor meer

stabiliteit. De verticale tunnels in de tent zijn voor storm- en

orkaanstokken, de horizontale in de zijwanden en voorwand voor

verandastokken, de tunnels in de petluifel zijn voor de luifelspanstokken.

Stormafspanelementen/stormstokken…

… bevinden zich buiten onder de ramen in voor- en zijwanden en

verminderen het klapperenvan de wanden bij zware storm. Span deze

elementen/stokken met tentspanners (staalhaken met een elastiek)

naar onder af. Uw vakspecialist adviseert u graag.
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Goede verzorging houdt lang mooi!
Pak uw tent altijd droog in! Is dit eens niet mogelijk, leg hem dan na hoogstens 12 uur uit om te drogen.

Ritssluitingen blijven makkelijk te bedienen wanneer u ze af en toe 

behandelt met een ritssluiting-spray, te koop bij de vakhandel.

� IIn de regel zijn onze tenten in een foliezak verpakt, die tentdoek en 

vooral het dak beschermt. Bewaar daarom deze zak voor het inpakken

van de tent.

De naden zijn met een speciaal katoen-omhuld polyestergaren genaaid.

Dit extreem sterke garen is waterafstotend: bij vocht zet het katoen uit

en sluit de naad af, de polyesterkern zorgt dat de draad niet knapt. 

Mocht er toch vocht door de naden komen dan helpt een speciale 

nadenspray (te koop bij de vakhandel).

Tentstoken mogen nooit nat verpakt worden! Maak de stokken schoon

met een neutrale reiniger en pak ze droog in. Bewaar de stokken bij 

een constante temperatuur – grote temperatuurverschillen kunnen 

condens en roest veroorzaken.

Materiaal met een PVC coating en trailtex kunt u eenvoudig met

schoon water afspoelen.

Materiaal zonder coating – leacryl of katoen – kan bij lichte vervuiling

droog afgeborsteld worden, een vlakgom kan ook gebruikt worden. 

Bij sterke vervuiling gebruikt u een handborstel, lauw water en een 

ph-neutraal wasmiddel (bijv. huishoudzeep).

Goed uitspoelen met schoon water en – indien nodig – de tent

opnieuw impregneren met een tent-impregneerspray.

� Let op:  geïmpregneerd, waterafstotend materiaal (bijv. Katoen) bij 

regen niet aan de binnenkant aanraken, dit kan lekkages veroorzaken.

Raamfolie met schoon water en een zachte doek reinigen.

Alcoholhoudende middelen kunnen de folie verharden!

Katoenen gordijnen kunnen – indien nodig – met een fijnwasmiddel 

op 30°C gewassen worden.

MEIN ZELT ! 12–13
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Informatie voor de gebruiker

Dwt tenten zijn producten van hoge kwaliteit. Sommige materiaaleigenschappen kunnen als mankement gezien worden, maar horen bij het materiaal en zijn, ondanks uitstekende

productie- en verwerkingstechniek, onvermijdelijk.

Over deze feiten willen wij u informeren – de volgende eigenschappen zijn geen grond voor klachten…

Ritssluitingen zijn, door het vele gebruik, aan slijtage onderhevig. 

Open en sluit ze voorzichtig. Span de ritssluitingen altijd 

kruiselings om te veel spanning te vemijden.

Afspanmateriaal, stormlussen, haken en ogen zijn aan grote 

spanning onderhevig en slijten derhalve.

Belangrijke aanwijzing: bemerkt u pas tijdens het opzetten 

dat u de verkeerde maat tent heeft besteld, dan kunnen wij u

afhandelingskosten in rekening brengen, al naar gelang de 

hoeveelheid werk.

Onregelmatigheden in weefsels, bijv. knoopjes of verdikkingen, 

zijn niet uit te sluiten, kwaliteit en gebruik van de tent worden 

hierdoor op geen enkele manier beïnvloed.

Door de invloed van weer en milieu kan na verloop van tijd 

enige kleurverandering optreden.

Condens wordt gevormd  bij grote temperatuurverschillen 

en is niet uit te sluiten.

Bij de productie van materialen zonder coating zoals bijv. leacryl,

kunnen vouwen in het materiaal ontstaan die in het licht 

donkerder kleuren, ook lichte strepen kunnen ontstaan. 

Dit is haast niet te vermijden.

Lichte puntjes zijn technisch niet te vermijden 

weefselonregelmatigheden – de waterdichtheid wordt hierdoor

niet beïnvloed.
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Is er een reden voor reclamatie en wilt u de goederen terugsturen,

gaat u dan naar uw vakspecialist – hij regelt alles voor u.

Heeft uw vakspecialist van ons het advies gekregen, de goederen ter

reparatie of verandering naar ons terug te sturen, verpakt u dan alle

tentdelen zo dat er tijdens het transport niets kan beschadigen. Onze

machines kunnen alleen schone en droge tentdelen verwerken. bij

vervuilde tentdelen kunnen wij uw opdracht niet verwerken.

� Voor het verwerken van uw opdracht hebben wij 

absoluut de controlebon nodig, die u bij de aankoop 

van uw tent ontvangen heeft.

Voor de verwerking van uw opdracht heeft uw vakspecialist het

volgende nodig:

De ingevulde controlebon

De aankoopnota

Een uitvoerige beschrijving van uw wensen – zonder uw 

aanwijzingen kan uw opdracht niet uitgevoerd worden – en 

bij bestelling van extra stokken

Een kopie van de stokkentekening waarop u aangegeven 

heeft welke stokken u nodig heeft.

Let op: garantieclaims zijn alleen geldig op vertoon van de

aankoopnota en de garantiekaart en binnen de wettelijke

garantietermijn.

Reclamatie/teruggave Veranderingen / reparaties / bestelling

van vervangende onderdelen

MEIN ZELT ! 14–15


