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Hallo! We zijn Rob Melessen and Janine Bakker, trotse eigenaren van de Sheepie® Flagship Store - NOR-

DIC TENTS. Verknocht aan het buitenleven brengen we graag tijd door in de natuur. We hebben inmiddels 

al heel wat gekampeerd. Na Jaren te hebben rondgetrokken met onze Adventure Tipi ontdekte we het 

daktent concept. In 2018 kochten we onze eerste daktent: de Jimba Jimba en gingen op reis door Scan-

dinavië. De vrijheid, flexibiliteit en het gemak van een daktent bevalt ons heel goed. Wij zijn heel enthou-

siast geworden maar wellicht denkt u: “Zo’n daktent, is dat wel iets voor mij/ons?” Huren zou een optie 

kunnen zijn. 

Wij hebben standaard in ons verhuur aanbod: 

• Jimba Jimba Large 

• Yuna 140 

• Yuna 160 

• Yuna Family 

• Bookara Medium 

Je hebt geen 4WD nodig. Onze daktenten passen op bijna elke auto. Het enige dat u nodig heeft zijn 

twee dakdragers! 

           

 

 

           

 

 



Twee of meerdere weken:  

€ 125 per week  
Prijs is inclusief: 

• matras; 

• ladder. 

Prijs is exclusief: 

• Anti-condensmat *  

• montage / demontage hulp a € 27,50; 

• Luifel Plus; 

• toeslag € 25 indien periode van minder dan 2 weken. 

              

 

Jimba Jimba Large 

              

 

              

Luifel Plus  

€ 17,50 per week 

              

 

              

* Anti-condensmat  

€ 25 voor gehele huur periode 

           

 

 

Prijzen zijn inclusief de BTW 



              

 

Specificaties Jimba Jimba Large  

  De Jimba Jimba is geschikt voor uw auto indien:  

De afstand tussen de voorste dakdrager en de 

openstaande achterklep minimaal 145 cm is 

 

En 

De afstand tussen de klemmen meer is dan 79 

cm 

 

 



Twee of meerdere weken:  

€ 135/145 per week  
Prijs is inclusief: 

• matras: 

• ladder. 

Prijs is exclusief: 

• Anti-condensmat * 

• montage / demontage hulp a € 27,50; 

• accessoires (Luifel, anti-condens mat); 

• toeslag € 25 indien periode van minder dan 2 weken.               

YUNA 140 & 160 

              

 

              

Luifel Plus  

€ 17,50 per week 

              

 

              

* Anti-condensmat  

€ 25 voor gehele huur periode 

              

 

Prijzen zijn inclusief de BTW 



              

 

Specificaties YUNA 140 & 160 

De Yuna 140/160 is geschikt voor uw auto indien:  

De afstand tussen de voorste dakdrager en de 

openstaande achterklep 80 cm of meer is. 

 

En 

de afstand tussen de klemmen minimaal 72 cm 

is. 

 

 



Twee of meerdere weken:  

€ 175 per week  
Prijs is inclusief: 

• matras; 

• ladder. 

Prijs is exclusief: 

• Anti-condensmat * 

• montage / demontage hulp a € 27,50; 

• accessoires (Luifel, anti-condens mat); 

• toeslag € 25 indien periode van minder dan 2 weken.               

YUNA FAMILY 

              

 

              

Luifel Plus  

€ 17,50 per week 

              

 

              

* Anti-condensmat  

€ 25 voor gehele huur periode 

              

 

Prijzen zijn inclusief de BTW 



              

 

Specificaties YUNA FAMILY 

De Yuna FAMILY is geschikt voor uw auto indien:  

De afstand tussen de voorste dakdrager en de 

openstaande achterklep 145 cm of meer is 

 

En 

De afstand tussen de klemmen is 80 cm of meer. 

 

 

 



Twee of meerdere weken:  

€ 155 per week  
Prijs is inclusief: 

• matras; 

• ladder. 

Prijs is exclusief: 

• Anti-condensmat * 

• montage / demontage hulp a € 27,50; 

• accessoires (Luifel, anti-condens mat); 

• toeslag € 25 indien periode van minder dan 2 weken.               

Bookara Medium 

              

 

              

Luifel Plus  

€ 17,50 per week 

              

 

              

* Anti-condensmat  

€ 25 voor gehele huur periode 

              

 

Prijzen zijn inclusief de BTW 



              

 

Specificaties Bookara Medium 

De BOOKARA is geschikt voor uw auto indien:  

De afstand tussen de voorste dakdrager en de 

openstaande achterklep 145 cm of meer is 

 

En 

De afstand tussen de klemmen is 80 cm of meer. 

 

 

 



           

1. U raadpleegt de informatie in deze brochure of op onze website en of neemt contact met ons op. 

2. U maakt een keuze welke voor een van de voor verhuur beschikbare Sheepie® daktenten het beste bij u past. 

3. U stuurt een bericht via het reserveringsformulier op de website of u stuurt een email naar info@nordictents.eu met: 

- De gewenste huurperiode (ophalen op een dinsdag en retour op een zaterdag); 

- Het gewenste model; 

- Eventueel de Luifel Plus; 

- Het gewenste tijdstip van ophalen; 

- Level van Montage Service; 

- Uw gegevens: Naam + adresgegevens. 

4. Wij zetten de reservering in onze planning en sturen u de concept huurovereenkomst. De betaling kunt u met pin of contant 

voldoen op de dag dat u de daktent komt ophalen. 

5. U zorgt er zelf voor dat u dakdragers op de auto heeft op moment dat u de daktent komt ophalen. 

6. Afhankelijk van de gekozen Montage Service doet u zelf de montage waarbij onze medewerker een oogje in het zeil houdt en 

de eindcontrole doet of onze medewerker doet de volledige montage.  

7. Onze medewerker geeft een korte duidelijke uitleg over het uit- en inklappen van de daktent waarna u het zelf een keertje uit-

voert. 

8. U tekent de huurovereenkomst en betaald met PIN of contant. 

9. U kunt nu zorgeloos op reis!  

10. In het geval dat het zo goed bevalt dat u besluit een paar dagen langer te genieten van de daktent, stellen wij het op prijs 

dat u ons daarover informeert. Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken dat u iets is overkomen. Extra dagen worden in reke-

ning gebracht a 15% van de weekprijs. 

11. Op de afgesproken dag van retour controleert onze medewerker de staat van de gehuurde goederen. Afhankelijk van de ge-

kozen montage service zorgt u zelf of onze medewerker voor de demontage. 

 

 
 



 

 

  

Sheepie® Flagship Store Europe 

 

NORDIC TENTS 

 

Bezoekadres: 

Langheckweg 40 

6468 EL Kerkrade 

The Netherlands 

 

tel : +31 (0)45 785 11 66 

       +31 (0) 6 5175 9596 

       +31 (0) 6 5175 9030 

E   :  info@nordictents.eu 

     www.nordictents.eu 

 

 

NORDIC TENTS is een handelsnaam van:  

The Fire Within V.O.F.  

KvK 14083292 

VAT nr. NL8180.43.507.B01  



 

 

www.sheepie.com 

Every care has been taken to ensure that all the information in this document is correct at 

the time of going to press. We take no responsibility for any damage caused by printing 

errors. We reserve the right to change the specification of our products throughout the life 

of this document. Copying, publishing, or distributing of content and images within this 

document without express written permission is prohibited. 
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