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De Waard Business
De tenten van De Waard zijn al meer dan 70 jaar te vinden op de 
Nederlandse campings. Een iconisch merk. Niet alleen vanwege 
de hoge kwaliteit, maar ook door het opvallende en unieke 
ontwerp. 
 
De Waard Business staat al jaren bekend om zijn unieke tenten 
en accommodaties voor campings, bungalowparken en festivals. 

Op maat
Ben je voor jouw camping of vakantiepark op zoek naar een 
speciaal soort tent, maar hebben wij dit niet standaard in ons 
assortiment? Neem dan gerust contact met ons op. In onze fabriek 
ontwikkelen en produceren wij jouw tenten helemaal op maat. 



is onze passie om tenten van uitzonderlijke 
kwaliteit te produceren en dat zal het altijd 
blijven. Voor een De Waard selecteren we 
zorgvuldig de beste en meest duurzame 
materialen en grondstoffen. Daarvan ma-
ken onze vakmensen, grotendeels met 
de hand, met veel aandacht tenten. Deze 
combinatie van de beste materialen en 
een ambachtelijk productieproces maken 
onze tenten oersterk. Het is dezelfde liefde 
die een kampeerliefhebber voelt als hij zijn 
De Waard tent van zolder haalt, klaar voor 
het maken van nieuwe herinneringen.

Historie
De oorsprong van De Waard ligt in 1948. 
Machiel de Waard die zeilmaker was voor 
de Koninklijke Marine ontwierp op cam-
ping de Lepelaar de eerste tent: de Alba-
tros. In de behoefte aan een tent die nooit 
omwaait begon hij op de achterkant van 
een envelop te tekenen. De tent was zo 
vormgegeven dat hij krachtige windstoten 
kon weerstaan en een prettig onderkomen 
bood voor een gezin. 
Tot dit moment waren tenten vierkant. De 
ANWB sprak daarom over “die gekke tent 
van De Waard”. In deze tijd was het gebrui-
kelijk om geultjes te graven zodat water uit 
de tent bleef. Als oplossing daarvoor intro-
duceerde De Waard een vaste kuip onder 
de tent. Deze kuip maakt de tent storm-
vast, waterdicht, tocht- en insectenvrij. 

Liefde voor tenten
Momenteel bestaat de Albatros nog steeds. 
Door de jaren heen bleef de tent verder 
aangepast worden op de veranderende 
behoeften. De Albatros blijft een tent met 
alle eigenschappen als het origineel maar 
aangepast in formaat en functionaliteit zo-
dat hij ook past bij deze tijd. De Albatros 
is niet lang alleen gebleven. Steeds weer 
komen we met nieuwe tenten, ieder uniek 
en in bepaalde kenmerken juist gelijk. Het 

Meer dan tenten
Door de hoge kwaliteit en lange levens-
duur is een De Waard niet zomaar een 
tent, maar een tent voor het leven. Het is 
de plek waar je je kinderen ziet opgroeien, 
waar liefdes ontstaan, waar je besluit om 
je leven helemaal om te gooien en waar je 
geniet van je oude dag.  En, of je nu met je 
tent de wereld over trekt, op een camping 
geniet van je oude dag of er in verblijft tij-
dens een waanzinnig evenement of festi-
val, als je de rits open hoort gaan voelt het 
als thuiskomen.
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 Verleng het verhuurseizoen met een unieke, geïsoleerde binnentent

Unieke vormgeving
Grote ramen 
Oprolbare deuren 
Tentdoek afzonderlijk 
vervangbaar
Geïsoleerde binnentent 
(optioneel)

+
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+ 
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Big & Small Oak
Deze uniek vormgegeven accommodatie is helemaal van deze tijd. Zijn grote 
ramen en oprolbare deuren zorgen dat elke gast optimaal kan genieten van het 
buitenleven. De Small Oak biedt ruimte voor vier personen. Wil je liever een 
accommodatie voor zes personen, kies dan voor de Big Oak. 
De geïsoleerde binnentent (optioneel) verhoogt het kampeercomfort en geeft je, 
op een eenvoudige wijze, de mogelijkheid het verhuurseizoen te verlengen.
 
De tent is helemaal naar eigen wens in te richten. Dit kan je helemaal zelf doen, 
maar je kan ook gebruik maken van één van onze partners. 

Small Oak

Big Oak

*De getoonde inrichting en vlonder dienen slechts ter inspiratie en aankleding. De Waard levert uitsluitend het frame en de tent. 

Specificaties

Aantal personen 4 of 6

Buitendoek 420 grams 
polyester/katoen

Frame Aluminium

Ingangshoogte 210 cm

Nokhoogte 370 cm

Maatvoering met luifel (Small) 500 x 880 cm

Maatvoering met luifel (Big) 500 x 1180 cm

Diepte luifel 190 cm

Kleuren Bruin / antraciet
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 Verleng het verhuurseizoen met een unieke, geïsoleerde binnentent

Unieke vormgeving
Grote raampartij
Vaste houten deur
Naar eigen wens 
in te richten
Ruime luifel (optioneel)
Geïsoleerde binnentent 
(optioneel)

+
+ 
+ 
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De Round Holly is een unieke accommodatie. Door zijn enorme raam geniet je 
nog meer van de natuur. Het raam is eenvoudig af te sluiten middels de standaard 
meegeleverde gordijnen. De sterke constructie zorgt ervoor dat de Round Holly 
geschikt is bij alle weersomstandigheden. 

De Round Holly is nog unieker te maken met zijn waanzinnig ruime luifel en 
geïsoleerde binnentent. De geïsoleerde binnentent verhoogt het kampeercomfort 
en geeft je, op een eenvoudige wijze, de mogelijkheid het verhuurseizoen te 
verlengen. De luifel en geïsoleerde binnentent zijn optioneel verkrijgbaar. 

Round Holly

350

585340

230

*De getoonde inrichting en vlonder dienen slechts ter inspiratie en aankleding. De Waard levert uitsluitend het frame en de tent. 

Specificaties

Aantal personen 4

Buitendoek 420 grams 
polyester/katoen

Frame Staal met coating

Ingangshoogte 200 cm

Nokhoogte 350 cm

Maatvoering (BxD) Ø 585 cm

Maatvoering met luifel 585 x 835 cm 

Diepte luifel 340 cm

Kleuren Antraciet
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Unieke vormgeving
Ruime luifel 
Veel ruimte
Snel opzetbaar
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren

+
+ 
+
+
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Giant Fir

330

485200

210

360

*De getoonde inrichting dient slechts ter inspiratie en aankleding. De Waard levert uitsluitend het frame en de tent. 

De Giant Fir is een prachtig vormgegeven tipi-tent en is standaard voorzien van 
een ruime varioluifel die zijn eigen karakter geeft aan de tent. Naast de mooie 
uitstraling, zorgt de luifel er ook voor dat het niet naar binnen regent. Ook biedt de 
luifel voldoende ruimt om onder te zitten.

De Giant Fir bouw je eenvoudig op in 15 minuten.  

Specificaties

Aantal personen 5

Buitendoek 340 grams katoen

Grondzeil bisonyl

Frame Staal met coating

Ingangshoogte 183 cm

Nokhoogte 330 cm

Woongedeelte (BxD) Ø 500 cm

Slaapgedeelte (BxD) Ø 500 cm

Maatvoering met luifel 500 x 685 cm 

Diepte luifel 360 cm

Kleuren Sahara / beige / 
blauw / groen

sahara

beige

blauw

groen
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Photo: Joyce Hansson

Unieke vormgeving
Snel opzetbaar
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren

+
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De Compact Fir heeft een mooie luifel tegen het inregenen. Dankzij zijn opvallende 
tipi-vorm kleed je iedere camping net even iets anders aan. Zet er een aantal op 
een rij of rond een kampvuur en iedere gast heeft direct zin om te kamperen. Een 
aantal Compact Fir’s in combinatie met een Cover Leaf maakt het plaatje helemaal 
compleet.

De Compact Fir bouw je eenvoudig op in omgeveer 10 minuten.  

Compact Fir

230

300

140

135

28

*De getoonde inrichting dient slechts ter inspiratie en aankleding. De Waard levert uitsluitend het frame en de tent. 

Specificaties

Aantal personen 3

Buitendoek 340 grams katoen

Grondzeil Bisonyl

Frame Staal met coating

Ingangshoogte 140 cm

Nokhoogte 230 cm

Woongedeelte (BxD) Ø 300 cm

Slaapgedeelte (BxD) Ø 300 cm

Maatvoering met luifel 300 x 328 cm 

Diepte luifel 135 cm

Kleuren Sahara / beige / 
blauw / groen

Sahara

Groen

Beige

Blauw
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Photo: Camping De Meidoorn, Sluis, The Netherlands

Veel leefruimte
Veel slaapruimte
Ruime luifel
Verkrijgbaar in diverse 
kleurencombinaties en 
doeksoorten
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De Tulip Tree is geschikt voor maximaal 6 personen en kenmerkt zich door de 
hoogte en grote bewegingsruimte. De leefruimte is meer dan genoeg om, ook 
tijdens minder mooi weer, nog heerlijk te kunnen kamperen. De diepe luifel geeft 
voldoende ruimte om in de ochtend onder te ontbijten of ‘s avonds nog een drankje 
te doen.

De Tulip Tree is beschikbaar in diverse kleurencombinaties en doeksoorten. 

Tulip Tree & Season

240

280270190

200

*De getoonde inrichting dient slechts ter inspiratie en aankleding. De Waard levert uitsluitend het frame en de tent. 

Specificaties

Aantal personen 6

Buitendoek 340 grams katoen
315 grams acryl (Season)

Grondzeil Bisonyl

Frame Staal met coating

Ingangshoogte 200 cm

Nokhoogte 240 cm

Woongedeelte (BxD) 440 x 270 cm

Slaapgedeelte (BxD) 2 delen 150 x 280 cm
1 deel 140 x 280 cm

Maatvoering met luifel 440 x 680 cm 

Diepte luifel 190 cm

Kleuren Beige / antraciet
Beige / blauw
Beige / groen 
Bruin / antraciet (Season)
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Unieke De Waard vormgeving
Veel slaapruimte
Ruime luifel
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De Dutch Elm kenmerkt zich door zijn traditionele en bijzondere vorm. De 
slaapruimtes bieden genoeg plek voor maximaal 6 personen. De ruim opgezette 
luifel geeft het heerlijke gevoel van buiten zijn en zorgt voor verkoeling bij warm 
weer en extra bescherming bij minder mooi weer. 

Dutch Elm

250

260200190

200

60

*De getoonde inrichting dient slechts ter inspiratie en aankleding. De Waard levert uitsluitend het frame en de tent. 

Woongedeelte (BxD) 450 x 200 cm

Slaapgedeelte (BxD) 3 delen 150 x 260 cm

Maatvoering met luifel 450 x 650 cm

Diepte luifel 190 cm

Kleur Beige / antraciet

Specificaties

Aantal personen 6

Buitendoek 340 grams katoen

Grondzeil Bisonyl

Frame Staal met coating

Ingangshoogte 200 cm

Nokhoogte 250 cm
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Unieke vormgeving
Veel beschutting
Snel opzetbaar
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Cover Leaf 6m & 8m
Zet de Cover Leaf op tijdens een evenement of buitenactiviteit en het geeft direct 
al gezelligheid. De Cover Leaf is door zijn eenvoud een enorme aandachtstrekker. 
Het doek heeft een diameter van 6 meter of 8 meter. De Cover Leaf 8 meter is met 
windschermen uit te breiden voor meer beschutting. 

850 600

1070 800

Ø 6 m

Ø 8 m

Specificaties

Buitendoek 220 grams katoen

Frame Staal met coating

Ingangshoogte 220 cm

Nokhoogte 350 cm

Pakmaat 35Ø x 75 cm

Gewicht dak 6m 6 kg

Gewicht dak 8m 11 kg

Gewicht frame 13 kg

Kleur Beige



Phone
+31 (0)578 694 888 

Showroom
Innovatiestraat 6
8051 TC Hattem 
The Netherlands

E-mail
info@dewaardtenten.nl

Website
www.dewaardtenten.nl

De Waard have a policy of continuous improvement and we reserve the right to alter specifications without prior notice.


