
 

SAFARITENT EN LODGETENT 
De Tendi safaritenten bestaan uit een binnentent van 5 bij 5 meter met 2 slaapvertrekken, woongedeelte, 
keukenunit en een ruim terras (de variant met badkamer is 5.40 bij 5 meter). De Tendi lodgetenten met 
badkamer en loft (verdieping) bestaan uit een binnentent van  5.40 bij 5.50 meter en hebben 3 slaapvertrekken, 
woongedeelte, keukenunit, verdieping en een ruim terras. Het canvas buitendoek van 800 gram is extra isolerend 
en is voorzien van een ruime luifel aan de voorkant van de tent. De gehele tent staat op een houten vloer. Er is 
overal stahoogte en de nok is maar liefst 3.30 meter hoog. 

• de tenten zijn voorzien van comfortabele, opgemaakte boxspring bedden 

• er is een afscheidingswand (600 grams canvasdoek) tussen het ouderbed en het kinderslaapvertrek 

• alleen de safaritent met badkamer  en de  lodgetent met badkamer en loft zijn voorzien van eigen 
sanitair, welke geplaatst is tussen de 2 slaapvertrekken. Het sanitair bestaat uit douche, wastafel en 
toilet 

• de bedden zijn voorzien van klamboes 

• de keukenunit is voorzien van een 4-pits (gas)fornuis en een koelkast met vriesvak 

• de keukeninventaris is geheel aanwezig van kaasschaaf, koffiezetter tot vergiet 

• eethoek (tafel, 2 stoelen en een bankje) 

• relaxstoelen voor op de veranda 

• bijzettafeltje 
 
KOEPELTENT 
Heeft u een groter gezin dan 4 personen? Dan heeft u bij de boeking kunnen aangeven dat u een koepeltent 
wenst. Deze koepeltent heeft een voortentje en is ingericht met velours luchtbedden. U dient voor deze personen 
wel zelf een slaapzak/kussen mee te nemen. De toeslag voor een extra persoon staat vermeld op uw factuur. 
 
CAMPINGBEDJE EN KINDERSTOEL 
U betaalt € 15, voor een campingbedje en kinderstoel per week. U dient dit vooraf te reserveren. Wanneer u dit 
heeft geboekt staat het bij aankomst voor u klaar. 
 
AANKOMST EN VERTREK 
Wij doen er alles aan om uw tent tijdig gereed te hebben op de aankomstdag. U kunt (meestal) vanaf 16:00 uur 
op de eerste dag uw safaritent/lodgetent in gebruik nemen. Op de dag van vertrek, dient u de tent uiterlijk om 
10.00 uur te verlaten. U dient de tent schoon (afval opruimen, de vaat schoon achterlaten en persoonlijke 
eigendommen meenemen), heel en compleet achter te laten. 
 
TENDI HYGIËNE PAKKET 
Onderzoek en ervaring leerde ons dat onze klanten bepaalde zaken graag nieuw in de verpakking aantreffen bij 
aankomst in de tent. Daarom ontvangen onze gasten bij aankomst een gratis Tendi Hygiëne Pakket. Wel zo 
vertrouwd, handig en hygiënisch. Het volgende treft u in dit pakket aan: vaatdoek, dweil, afwasborstel, sponsje, 
wasknijpers, afwasmiddel, afvalzak, toiletrol en lucifers.  
 
INVENTARIS 
Comfortabele en natuurlijke houtenvloer - 2x 1-persoons boxspring bed - 2x 1-persoons matras - 1x Stapelbed 
incl. 2 matrassen - 4x 1-persoons lakenpakket - 4x 1-persoons dekbed 4x kussens  (lodgetenten met badkamer en 
loft hebben extra slaapvertrek voorzien van 2 bedden met matrassen, 2 dekbedden en lakenpakket) - 
Scheidingswand tussen slaapunits of badkamer tussen de slaapunits - 2x klamboe - Keukenunit/kitchenette met 



 

koelkast (incl. vriesvak) en opbergkast - 4-pits kooktoestel - Gasfles - Gasdrukregelaar - Gasslang - 
Vakken/opbergkast - keukenverlichting - Pannenset (3 delig) - Onderzetters - Waterkoker - Koffiezetapparaat - 
Maatbeker - 6x Bord groot - 6x Bord klein - 6x Beker - 6x Soepkom - Dienblad - 4x Bierglas - 4x Wijnglas - 6x Bestek 
4-delig - Opscheplepels - Soeplepel - opscheplepel - Slacouvert - Broodmes – Vleesmes - Bestekbak - Rasp - Schaar 
- Blikopener - Kurkentrekker - Kaasschaaf – Sla/Beslagkom - Jerrycan (safaritenten zonder badkamer) - Vergiet - 
Emmer - Afvalemmer - 2x Eetkamerstoel en een bankje - 1x Eettafel - 2x Terras stoel – (lodgetenten met 
badkamer en loft hebben een extra zitje voor buiten op het terras) 1x Bijzettafel - Bezem - Stoffer en blik - 
Eettafellamp - Kabel met stekkerdoos - Waxinehouders - Kapstok - Wasrek - Spiegel - Koelbox - Koelelementen - 
Speelgoedmandje voor de kinderen - BBQ (afhankelijk van locatie en lokale wetten) - Informatiemap met 
suggesties voor uitstapjes in de omgeving en een welkomstpakket met een lokale lekkernij. 
 
ZELF MEEBRENGEN 
U dient het onderstaande in ieder geval zelf mee te nemen: handdoeken (theedoek/handdoek/badhanddoek en 
badlakens), eventueel slaapzakken/kussens (voor koepeltentje), lakens/beddengoed voor campingbedje, kleding 
en geldige reisdocumenten. Op Camping Orlando, Weekend, Vallicella en Lago Idro zijn 1 handdoek en 1 
badhanddoek p.p. per week inclusief. 
 
LET OP: BORG 
U dient ter plaatse contant € 150,- borg voor de tent en inventaris te betalen (op Domaine du Moulin des Sandaux 
€ 250, op Camping Borken am See € 50,-). Deze borg ontvangt u, na eventuele aftrek van schade, aan het eind van 
de vakantie terug. 
 
GASGEBRUIK EN STROOM 
In de safaritenten en lodgetenten staat een 4-pits gasfornuis (m.u.v. Orlando in Chianti en Vallicella). Dit toestel 
werkt op gas dat zit opgeslagen in een goedgekeurde en dus veilige gasfles. Deze fles gaat leeg door het gebruik. 
U dient dit aan te geven bij de locatie en zij zullen de gasfles voor u wisselen. Het gebruik van gas en stroom is 
inbegrepen. 
 
EINDSCHOONMAAK 
U dient de tent schoon (afval opruimen, de vaat schoon achterlaten en persoonlijke eigendommen meenemen), 
heel en compleet achter te laten. De verplichte eindschoonmaakkosten van € 50,- voor de safaritent of € 60,- voor 
de safaritenten/lodgetenten met badkamer, betaalt u contant ter plaatse bij het inchecken. Indien de tent niet 
compleet/schoon achtergelaten wordt, zoals bovenstaand vermeld, dan kan de camping u hiervoor extra kosten 
in rekening brengen. 
 
Kamperen bij Tendi is onvergetelijk, slapen onder een canvas tentdoek in een boxspring bed, genieten van de 
avondzon op de veranda en de vrijheid van een camping. U deelt zelf uw dag in. 
 
Bij Tendi kan het allemaal.  
 
Geniet! 


