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Wie zijn wij? 

Het idee

Hoe ‘huur’ ik de tent

Commerciële verhuur

Onze website  

Realisatie



Een groep enthousiaste ondernemers die willen dat ieder evenement

droog verloopt!

WIE
ZIJN WIJ



HET IDEE

Veel evenementen lopen ‘bezoekers schade’ 

op wanneer het regent. Wij bieden een 

mobiele oplossing; de CLOD tent.

PLAN NU JE EVENEMENT 

ZONDER ZORGEN OVER HET 

WEER 

“Samen houden we het droog”

AFMETING TENT

20x20x5 meter



REALISATIE

De CLOD tent is tot stand gekomen 

doormiddel van diverse fondsen, subsidies 

en giften. 

De eerste plaatsing gaat 16 mei 2018 plaats vinden in 

het openlucht theater Brilmansdennen te Losser

De tent heeft een aanschafwaarde

van € 82.000 excl. BTW.

Our Office in New Jersey 



HOE HUUR IK DE TENT  

Beheer/aanvragen wordt uitgevoerd door VVV Lutte/Losser en via de website: www.clodtent.nl
Wanneer men hier gebruik van wil maken is een lidmaatschap verplicht!

Indien er een club/vereniging eenmalig gebruik wil 

maken van de CLOD tent dan zijn de kosten € 760 + 

€ 1.450 (op- en afbouwkosten)

GEEN LIDMAATSCHAP, MAAR WEL 
HUREN?

€ 1.450 per reservering.  Deze kosten zijn

inclusief 2 professionele opbouwers en 4 

vrijwilligers van de vereniging zelf. Bij geen 

vrijwilligers zijn de kosten €2.850 

OP- EN AFBOUWKOSTEN  

. 

De tent heeft een waarde van €8.500 

Gebaseerd op 3 dagen

WAARDE

Om een zo goed mogelijke planning te maken voor het 

gebruik van de tent moeten reserveringen begin van 

het jaar worden doorgegeven

PLANNING

€ 350 per jaar, min. 3 jaar.

Gebruik 1x per jaar 

LIDMAATSCHAP

Men kan de tent een week van te voren 

kosteloos annuleren. Hieraan zijn geen 

kosten verbonden. Wel moet het 

lidmaatschap betaald zijn.

ANNULERING

01 02

03 04

0605

http://www.clodtent.nl/


COMMERCIËLE VERHUUR

Commerciële verhuur kan ook plaatsvinden indien de tent niet

gereserveerd is door leden. Dit gaat via HPL.
01

Het tarief voor commerciële verhuur wordt een gunstig tarief,

zodat er wat extra inkomsten gegenereerd kunnen worden.
02

Deze extra inkomsten worden gebruikt voor de bijdrage die de

leden moeten betalen en/of voor eventuele aankopen van

nieuwe onderdelen of onderhoud.
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ONZE WEBSITE 


