
Huurprijzen 2021 



ADVENTURE NORDIC TIPIS 

 

 

Bedragen zijn exclusief de BTW 

 

 

EVENT NORDIC TIPIS 

          

                                       

                               Nimbus 16    € 275         
      

             

               

    

                         Stratus 72    € 1300 
 

    

            

 

                   Model 15 

         

                 € 225 
         

          

                      

 Prijzen Adventure zijn  

           inclusief grondzeil 

     

Prijzen zijn voor een huurperiode van 3 dagen of een weekend. Langere perioden op aanvraag.  

Prijzen zijn inclusief op– en afbouw. Transportkosten op projectbasis. 

          

 

                 Model 9 

         

                 € 200 
         

          

             

                         Canvas zijwanden Stratus 

                                    Set  € 900 
 

    

    

             

                   Multi extension Stratus 72  

                                  €  350 

           Meerdere wanden op aanvraag 
 

    



Tentipi Villages 

Adventure dorp 

 

              Prijs 3 tot 5 losse tenten –5% 

         Priis 6 of meerdere losse tenten -10%  

                       

  

Event prijzen zijn voor een huurperiode van 3 dagen en inclusief op– en afbouw. Langere perioden op aanvraag. 

Transportkosten op projectbasis. 

Constructies met Stratus 72 

           

                         Gekoppelde Stratus 72 

                                              

                  Enkele lijn, dicht aan twee zijden 

 

                              € 1495  per tent  

                                                                     

 

 

Priizen zijn exclusief BTW 

 

 

           

          Gekoppelde Stratus 72 

         

Enkele lijn, half open (achterzijde dicht) 

 

                € 1395per tent  

 

          

           

                        Gekoppelde Stratus 72 

          

                       Enkele lijn, rondom open 

 

                             € 1345  per tent  

 

           

                                           Andere vormen 

                        

                       Op aanvraag 

 

    

  

Verlichting 

Vanaf € 225  per tent  

                       

  



 

 

Bedragen zijn exclusief de BTW 

 

 

  

 

 

 

          Nordic tafelset Large  

                  € 50 

           exclusief vachten 

              

Prijzen zijn voor een huurperiode van 3 dagen of een weekend. Langere perioden op aanvraag.  

Prijzen zijn inclusief op– en afbouw. Transportkosten op projectbasis. 

  

                 

                  Schapenvacht per stuk 

                              € 7 

        

       

 

            

           Bamse max 

               € 95 

exclusief extra toebehoren 

                  

 

 

                 Finnmark Grill 

                      € 65 

     exclusief extra toebehoren 

 



 

The Fire Within VOF 

Kapelweg 72 

6415 HEERLEN 
 

 

www.nordictents.eu 

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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