Tips & tricks voor jarenlang plezier van je Sibley Bell tent
Graag geven we je nuttige informatie over het opzetten en een aantal tips om jarenlang plezier te
hebben van de tent. Enjoy! En twijfel niet om ons vragen te stellen, suggesties te doen of foto’s te
sturen van je Bell tent in actie! Wij zijn benieuwd!

DE VOORDELEN VAN EEN KATOENEN TENT
* Katoenen tenten zijn ademend en vochtregulerend. Hierdoor voelt de ruimte binnen in de tent niet nat
of klam aan zoals dat vaak het geval is bij tenten van andere materialen.
* Katoen is zeer sterk, hangt niet slap bij regen en zal niet snel scheuren. Bij beschadiging is een
katoenen tent makkelijk te repareren, terwijl dat bij een nylon of polyester tent meestal niet mogelijk is.
* Katoenen tenten hebben een beduidend langere levensduur dan hun nylon of polyester tegenhangers.
Belangrijk is dan wel dat de tent met zorg wordt behandeld. Het katoenen doek kan na verloop van tijd
opnieuw behandeld worden tegen UV-straling, schimmel en water, met behulp van speciale
onderhoudsproducten.
De voordelen van een nylon of polyester tent zijn dat ze snel drogen, minder zwaar zijn en minder
gevoelig zijn voor vuil en schimmelvorming dan een katoenen tent. De nadelen zijn dat ze minder
ademend vermogen hebben, sneller scheuren, bij regen slap gaan hangen en sneller aangetast worden
door UV stralen.
HET OPZETTEN VAN DE BELL TENT
De Bell tent opzetten is eenvoudig. De tent kan door 1 persoon worden opgezet, maar met meer
mensen wordt het makkelijker (ons record: 7,5 minuten). We vertellen je graag hoe het opzetten in zijn
werk gaat:
1. Zoek een vlakke plek, groot genoeg om je tent goed om te zetten, inclusief de scheerlijnen.
Verwijder alle scherpe voorwerpen op de grond zoals stenen, takken om beschadiging van het
grondzeil te voorkomen.
2. Pak de tent uit en rol hem helemaal open op de plek waar je hem wilt hebben.
3. Zorg er voor dat de deur dicht is geritst. Trek de plooien uit het grondzeil en zet het vast met de
haringen. Ben je met z’n tweeën, werk dan tegenover elkaar.
4. De muren van de tent kunnen meteen aan de onderkant vastgezet worden, met de elastieken

lussen en de haringen van het grondzeil. Ga je de muurtjes oprollen? Dan hoeft dit niet.
5. De eerste keer dat je de tent opzet, moet je de scheerlijnen vastmaken aan de onderkant van
het dak. Die blijven in het vervolg gewoon aan de tent zitten.

6. Zet de stokken in elkaar. Maak de rits open en ga met de hoofdstok met de rubber uiteinden de
tent in. Til het tentdoek omhoog door de stok rechtop in het midden van de tent te plaatsen. Dit
moet vrij eenvoudig gaan, zonder al te veel spanning op het doek. Zorg er voor dat de metalen
ring die aan de stok zit, aan de bovenzijde zit. Staat de stok recht, dan kun je hem loslaten en
de tent weer uitgaan. (Wil je ook een binnentent opzetten? Dan kun je direct de centrale stok
door de lus steken die aan de voorzijde van de binnentent zit.)
7. Pak de A-stok en ga de tent in. Dit gaat makkelijker wanneer de stok ‘bovenin de A’ nog niet in
elkaar zit. In de tent, kun je de stok in elkaar klikken en de metalen pin door het gat steken
boven de deur. Zet de stok nu rechtop en plaats de uiteinden in de sleuven in het grondzeil. Ga
weer naar buiten.
8. Sluit de deur en zet de scheerlijnen rondom vast. Begin met de lange scheerlijn boven de ingang
en de twee lijnen links en rechts van de deur.
9. Zet nu ook de rest van de haringen vast, werkend van voor naar de achterkant van de tent. Zorg
er voor dat de scheerlijnen in het verlengde van de naad van het dak lopen, dat de spanning op
het doek evenredig verdeeld is en de tent een mooie symmetrische vorm heeft zonder plooien.
De lijnen hoeven nog niet heel strak te staan als de haringen de grond in gaan.
10. Alle haringen geplaatst? Loop rond de tent en span alle lijnen. KLAAR!

Het plaatsen van de binnentent
1. Bij het opzetten van de buitentent, kun je de centrale stok al door de lus aan de voorzijde van de
binnentent steken. Dit hoeft niet, de lus kan ook los blijven. Spreid de binnentent uit in de
achterste helft van de tent. Zorg er voor dat de ingangen dicht zijn en dat binnentent precies in
het midden ligt.
2. Haak nu de plastic knopen van de binnentent door de zwarte ringetjes aan de bovenkant van de

wanden, en de haakjes aan het grondzeil. Zorg voor de juiste spanning.
3. Haak nu de top van de binnentent aan de ring die aan de centrale paal zit. KLAAR!

De wanden oprollen
Als het een mooie dag is, is het heerlijk om de wanden van je Bell Tent op te rollen en de genieten van
een briesje door je tent. Het oprollen van de wanden is enkel mogelijk bij de modellen met afritsbaar
grondzeil. Haak de lus van de haring en rol de wanden op. Je zet ze vast met de daarvoor bestemde
touwtjes en lusjes. Een eenvoudige knoop is voldoende om de wanden omhoog te houden.

DE LEVENSDUUR VAN EEN CLASSIC BELL TENT
Tentdoek van katoen wordt onderverdeeld in drie verschillende soorten: lichtgewicht, middengewicht
en zwaargewicht katoen. De Bell tenten worden vervaardigd van 100% katoen uit de laatste categorie:
duurzaam, zwaargewicht katoen van 320 gr/m2. De tenten uit de PRO serie worden zelfs gemaakt van
canvas katoen van 360 gr/m2.
Wat is de levensduur van een canvas tent?
De levensduur van een canvas tent hangt sterk af van de frequentie en de wijze waarop je deze
gebruikt. Alle Bell tenten zijn 4 seizoenstenten, en kunnen tot 15 jaar mee gaan. De volgende factoren
beïnvloeden de levensduur van de tent: de gebruiksfrequentie, de ventilatie, de wijze waarop de tent is
opgezet, het terrein waarop je tent staat, luchtvervuiling, zonnestraling (UV), weersomstandigheden als
regen en wind, natuurlijk vuil zoals zand, zout, vogelpoep, boomhars, huishoudelijk vuil zoals
etensresten, frisdrank, wijn, zonnebrand, en tot slot de wijze waarop je de tent opbergt en reinigt. Voor
permanente beschutting/huisvesting, is alleen de Bell tent PRO PLUS geschikt.
waterafstotendheid
Katoen krimpt als het nat wordt, hierdoor maakt het zichzelf waterdicht als het regent. Katoen kan de
eerste keer dat het nat wordt, een heel klein beetje ‘doorstuiven’ en vooral op de stiknaden enkele

druppels lekken. Zodra het garen goed nat is geweest, houdt het doorstuiven echter op en is je tent
100% waterdicht. Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien en plaats ook geen stoelen en
dergelijke tegen het doek.
Het katoen van de Bell tenten is behandeld met een impregneermiddel waardoor het waterafstotend,
waterdicht, schimmel-en rot-werend, vuilafstotend en UV resistent is. Deze impregnatie is niet voor
altijd werkzaam. Onder invloed is UV-straling van de zon, vocht, zilte omgeving en klimaatsfactoren,
neemt de waterdichtheid en de bescherming tegen schimmelvorming van de tent af. Hoe snel dit gaat,
is afhankelijk van de omstandigheden tijdens het gebruik en de frequentie van gebruik. Het is dan ook
raadzaam de tent af en toe opnieuw te impregneren met een impregneermiddel voor katoenen doek.
Voorheen werden vaak voor de mens schadelijke chemische producten gebruikt om tenten waterdicht
te maken 'voor het leven'. Sinds de Europese wetgeving van 1995 is dit net meer toegestaan. Een tent
eenmalig waterdicht maken voor het leven, is dan ook niet meer mogelijk. Een tent goed onderhouden
betekent hem regelmatig impregneren met de minder schadelijke middelen die voldoen aan de
wettelijke eisen. Wij steunen deze bescherming van mens en milieu. Ons impregneermiddel is dan ook
een 100% milieuvriendelijk product, niet toxisch en biologisch afbreekbaar. Je kunt zelf het
impregneermiddel aanbrengen zonder vervelende geur of allergische reacties tot gevolg. Het middel is
niet schadelijk voor kinderen en er is geen beschermende kleding nodig bij het aanbrengen.

GEBRUIK VAN DE BELL TENT
Elke tent heeft onderhoud nodig, hoe sterk en weerbestendig deze ook is. We geven graag enkele tips
om zo lang mogelijk plezier te hebben van je tent.
opzetten en gebruiken
* Sluit de ritsen van de tent voor het opzetten
* Neem voldoende afstand van de tent voor het plaatsen van de scheerlijnen en zorg voor een goede
spanning, zodat water makkelijk van de tent afloopt.
* Katoen is nat sterker dan droog. Ideaal dus tijdens regen en storm. Als katoen nat wordt, krimpt het
doek doordat de vezels zich volzuigen met vocht. Hierdoor kan de tent, als deze goed strak staat,
teveel spanning krijgen. In dit geval kun je de scheerlijnen iets laten vieren. Zodra de tent weer droog
wordt en het doek wat losser, kun je de scheerlijnen weer wat meer spanning geven.
* Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Op plekken waar je het doek aanraakt, kan
gemakkelijker water ‘blijven hangen’ waardoor de kans op lekkage toeneemt. Plaats ook geen stoelen
en dergelijke tegen het tentdoek.
* Ventileer de tent dagelijks, vooral als de tent wel opgezet staat maar niet wordt gebruikt! Zet de deur
en de raampjes enige tijd volledig open en laat de tent goed doorluchten om schimmel en aantasting
van het doek te voorkomen. Bij dauwvorming, condens, vochtig weer, regen of een vochtige bodem is
dit extra belangrijk!
* Kook zo veel mogelijk buiten de tent. Is dit niet mogelijk, zorg dan voor een goede ventilatie tijdens
het koken; condens is vaak de bron van schimmelvorming.
* Pas op met zeep: zeep zal de impregneerlaag en daarmee de waterdichtheid van de tent
beschadigen. Was daarom bij voorkeur niet af in de tent: afwaswater dat zeep bevat, is een grote vijand
van het tentdoek. Hang dan ook geen gebruikte theedoek of handdoek over een tentstok in de tent in
verband met zeepresten.
* Pas op met vette handen, vooral bij de ingang (zonnebrandolie, creme, etc.). Dit kan de
waterdichtheid van de tent aantasten.
* Wees altijd voorzichtig met de ritssluitingen. Te veel kracht zetten onder een verkeerde hoek, kan er
voor zorgen dat de rits permanent wordt beschadigd.
afbreken en opslag
* Maak je tent schoon en droog voordat u deze afbreekt. Lukt dit niet door bijvoorbeeld
weersomstandigheden? Zorg er dan voor, dat de tent binnen 36 uur de kans krijgt weer volledig te
drogen. Berg de tent in GEEN GEVAL nat of vochtig op.

* Berg de tent op in een droge, goed geventileerde ruimte.
* Pas op met zeep: maak slikranden en grondzeil nooit schoon met zeepwater. Het is beter het zeil te
reinigen met een spons en droog te maken met een schone droge doek.
* Berg de tent op in de originele katoenen droge verpakkingszak. Een alternatieve zak van kunststof
raden wij af, in verband met onvoldoende ventilatie en eventuele overdacht van pvc-weekmakers op
het tentdoek.
* Was de opbergzak beslist niet; zeep zal de waterdichtheid van de tent beschadigen
* Tijdens de opslag zo veel mogelijk ringen, scheerlijnen haringen en grondzeil apart houden en niet
samen verpakken met de tent.

ONDERHOUD VAN DE BELL TENT
Tijdig reinigen en impregneren is aan te bevelen
Zonnestralen breken het impregneermiddel af en dus ook de waterdichtheid. Na zo’n 12 à 25
gebruiksweken (afhankelijk van eerder genoemde factoren als weersomstandigheden, ventilatie, vuil,
afwatering etc) zal het doek van een katoenen tent op bepaalde plaatsen minder waterdicht worden.
Het van tijd tot tijd opnieuw impregneren van de tent verlengt het gebruiksplezier en de levensduur van
de tent dan ook aanzienlijk.
* Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer het eerst met een borstel
en als dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit zeep of andere chemische middelen; die
tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan. Indien echt noodzakelijk kan een
speciaal reinigingsmiddel voor tentdoek worden gebruikt.
* Het katoenen doek van de Classic Bell tent is voorzien van een schimmelwerende impregnering. Bij
een gemiddeld gebruik van 3 à 4 weken per jaar, dient de impregnering volgens voorschrift van de
fabrikant, om de paar jaar te worden herhaald. Intensief gebruik, langere periodes van felle zon of veel
vocht, kan de beschermingstijd van de impregnering aanzienlijk verkorten. Zodra het doek ergens gaat
lekken of er sporen van schimmel gaan ontstaan, moet je direct actie ondernemen en het tentdoek
opnieuw impregneren.
De eenvoudigste manier om te impregneren is als volgt:
1. Zet de tent op. Is dit niet mogelijk? Spreid de tent dan uit op een harde ondergrond, zoals tegels.
Niet op gras.
2. Zorg dat het doek schoon en droog is voor behandeling. Verwijder stof en aanhangend vuil van het
tentdoek met een borstel. Bij hardnekkig vuil eventueel met een speciale shampoo voor tentdoek
gebruiken. Geen gewone zeepsoorten gebruiken, deze tasten de beschermlaag aan.
3. Fles goed schudden.
4. Het impregeneermiddel rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen met een zachte borstel, inwrijven met een
zachte spons of aanbrengen met een plantenspuit. Gebruik in géén geval een hogedrukspuit.
5. Zorg dat het tentdoek geheel doordrenkt wordt. Wij raden aan om zowel de binnen- als de
buitenzijde van het doek te behandelen.
6. Laat de tent staand drogen in de wind; het liefst niet in de zon!
Schimmel
Voor de Europese wetgeving van 1995 gebruikte men vaak sterke chemische producten om tenten
waterdicht te maken 'voor het leven'. Sinds het invoeren van deze maatregel is het niet langer mogelijk
tentdoek volledig schimmelresistent te maken. Ons tentdoek is wel schimmelwerend. Concreet
betekent dit, dat we niet kunnen uitsluiten dat schimmel ontstaat. Dit betekent ook dat onze garantie
geen verzekering is tegen schimmel. Of er schimmelt ontstaat, hangt voornamelijk af van de wijze
waarop u uw tent onderhoudt. Neem eerdergenoemde onderhoudstips goed in acht.
Is uw doek toch aangetast door schimmel, algen of 'het weer'? Ga dan als volgt te werk:
1. Maak het doek nat
2. Maak een oplossing van 1 deel bleekwater op 10 delen water aan.

3. Breng de oplossing aan op het natte doek en laat circa 30 minuten inwerken. Eventueel
inwerktijd verlengen.
4. Spoel het doek goed af met voldoende water.
5. Reinig het doek met speciale Shampoo voor tentdoek, zodat alle resten bleekwater verdwijnen.
6. Laat het doek goed drogen.
7. Gebruik speciaal hiervoor ontwikkeld impregneermiddel om het doek te beschermen tegen
algen, schimmels, vervuild water etc.
Ritssluitingen
Ritsen staan vaak bloot aan grote spanningen en krachten. Wind, een slecht opgezette tent of de druk
van leunende mensen of voorwerpen kunnen slijtage bevorderen. Enkele tips:
Zorg ervoor dat bij opbouw de ritsen gesloten zijn.
Ga voorzichtig met de ritsen om.
Om de ritssluitingen soepel te laten lopen, moeten deze af en toe met siliconen worden behandeld.
Controleer de ritsen voor gebruik, na gebruik geen garantie op ritsen.
GARANTIE EN SERVICE NA AANKOOP
De Bell tenten van urbans and indians worden in Europa geproduceerd door de Vlaamse firma Canvas
Camp. De tent is gemaakt van hoogwaardige materialen met aandacht voor detail. Bij aflevering dien je
te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien
je ons daarvan zo spoedig mogelijk - en in ieder geval binnen 8 dagen na de aflevering - op de hoogte
te stellen.
Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en
bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie van 1 jaar voor productie-fouten zoals
stiksels, waterproofing etc... Wanneer zich een probleem voordoet met het gekochte artikel, stuur dan
direct een e-mail. We nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.
Om gebruik te maken van de service en garantie moet je altijd beschikken over de originele factuur die
je is verstuurd. Stuur (een kopie van) deze factuur altijd mee indien je een artikel wilt ruilen of ter
reparatie wilt aanbieden. Wanneer je binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn
de kosten voor verzending naar ons, voor je eigen rekening. De kosten voor het terugzenden van het
gerepareerde product, nemen wij voor onze rekening indien binnen West-Europa.
Er geldt geen garantie, indien beschadiging is ontstaan door nalatig onderhoud. Ook geldt geen
garantie indien de beschadiging het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet, indien de slijtage als
normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen: bij extreme
weersomstandigheden, indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht waaronder
reparaties die niet met toestemming van onze zijde of die van de fabrikant Canvas Camp zijn verricht,
indien de originele aankoopbon/factuur niet kan worden overlegd.

We wensen je veel mooie dagen met je Bell tent!
Wij vinden het heel erg leuk als je je vakantiefoto’s van de Bell tent met ons wil delen! Stond je op het
mooiste plekje aan het meer? Of juist in je achtertuin? Had je een kampement in padvindersstijl? Of
maakte je heerlijke loungehoek voor je tent? Wij zijn heel benieuwd! Laat het ons weten via
info@urbansandindians.com of post het op onze facebookpagina!
web: www.urbansandindians.com / facebook: urbans and indians
twitter: @urbansindians / pinterest: urbans and indians

