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De Waard Tenten

Zeker in kamperen!

De Waard is een merk met liefde. Liefde voor tenten die tot uiting 
komt in de mooiste details. Die liefde voel je ook bij de mensen 
die de tenten ontwerpen, produceren en verkopen. Vraag het de 
gebruikers van een De Waard en ze vertellen u honderduit. Een 
De Waard is niet zomaar een tent. Het is de basis voor mooie 
herinneringen: een tent voor het leven. 

Naast tenten voor kampeerders leveren wij ook aan zakelijke 
klanten zoals verhuurbedrijven, campings en andere afnemers.  

Welkom bij De Waard!



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.
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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 
is onze passie om tenten van uitzonderlijke 

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 je goede gesprekken voert, waar lief-
des ontstaan, waar je besluit om je leven 
helemaal om te gooien en waar je geniet 
van je oude dag. Een De Waard gebruik je 
niet, je leeft hem. En, of je nu met je tent de 
wereld over trekt of ieder jaar op dezelfde 
camping staat, als je de rits open hoort 
gaan voelt het als thuiskomen.



Piramidetenten
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Vergrote Zilvermeeuw

Specificaties

Aantal personen: 6

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: Bisonyl

Stokken: Staal

Ingangshoogte: 215 cm

Nokhoogte: 260 cm

Woongedeelte: 200 x 450 cm

Slaapgedeelte: 3 x 270 x 150 cm

Diepte vaste luifel: 100 cm

Pakmaat basistent: 40Ø x 100 cm

Gewicht basistent: 40 kg

Gewicht stokkenset: 17,5 kg

De Vergrote Zilvermeeuw is gebaseerd op de Albatros. Door een extra 
hoofdmast te plaatsen is de tent vierkanter en daardoor ruimer. De Vergrote 
Zilvermeeuw biedt meer bewegingsruimte in het woongedeelte en er is een 
derde slaapvertrek. De ideale tent voor 6 personen of voor 4 personen waarbij 
ieder kind z’n eigen slaapvertrek heeft.

800
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450

150

270

200

100

260

Prijzen

Basistent  2.349,00

Binnentent (1)  699,00

Gordijnenset 399,00

Zonneluifel 219,00

Varioluifel (3) 599,00

Opbergschort 79,00

Zijscherm p.s. (2) 199,00 

2

3

1
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 Piramide

De Albatros is al sinds de jaren 50 het kenmerkende De Waard model. Door 
de Albatros heeft De Waard naam gemaakt bij kamperend Nederland. Met 
deze tent is de stormvastheid en vaste kuip geïntroduceerd. Dit gecombineerd 
met de ruimte die deze tent biedt, maakt hem tot op de dag van vandaag een 
gewild model. 

Albatros

Specificaties

Aantal personen: 4

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 215 cm

Nokhoogte: 260 cm

Woongedeelte: 200 x 400 cm

Slaapgedeelte: 2 x 250 x 200 cm

Diepte vaste luifel: 100 cm

Pakmaat basistent: 40Ø x 100 cm

Gewicht basistent: 36 kg

Gewicht stokkenset: 12 kg

240

400

600

760

200

250

115

190

Prijzen

Basistent 2.199,00

Binnentent 679,00

Gordijnenset 299,00

Zonneluifel (1) 209,00

Varioluifel (3) 589,00

Opbergschort 79,00

Zijscherm p.s. (2) 199,00

2

3

1
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Stormvogel
De Stormvogel heeft een hoge ingangshoogte en de slaapruimte is groot 
genoeg voor 4 personen. De tent heeft een neerklapbare drempel, een 
doorvoer voor de stroomkabel en een eenvoudige nokconstructie. Er is 
een scheidingswand in het slaapgedeelte te plaatsen zodat er twee cabines 
ontstaan. De Stormvogel is standaard voorzien van een luifel van 1 meter diep, 
maar kan eenvoudig uitgebreid worden met een zeer ruime zonneluifel of een 
varioluifel. Een betrouwbare De Waard in een modern jasje die garant staat 
voor eindeloos veel vakantieplezier.

Specificaties

Aantal personen: 4

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 205 cm

Nokhoogte: 240 cm

Woongedeelte: 145 x 320 cm

Slaapgedeelte: 2x 270 x 160 cm

Diepte vaste luifel: 100 cm

Pakmaat basistent: 30Ø x 30 x 90 cm

Gewicht basistent: 25 kg

Gewicht stokkenset: 9 kg

Prijzen

Basistent 1.949,00

Binnentent 629,00

Gordijnenset 239,00

Zonneluifel (1) 199,00

Varioluifel (2-3) 549,00

Opbergschort 79,00

Zijscherm p.s. 189,00

2

3

1
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 Piramide

Papegaaiduiker

Specificaties

Aantal personen: 2

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 210 cm

Nokhoogte: 210 cm

Woongedeelte: 150 x 300 cm

Slaapgedeelte: 170 x 300 cm

Diepte vaste luifel: 160 cm

Pakmaat basistent: 35Ø x 75 cm

Gewicht basistent: 22 kg

Gewicht stokkenset: 8 kg

300

150

160

460

730

160 170

280

De Papegaaiduiker is onze kleinste familietent. Niettemin biedt deze tent veel 
ruimte door de steilere wanden en de royale hoogte voorin. In deze tent wordt 
overdwars geslapen. Zo vraagt de Papegaaiduiker minder plaats op de cam-
ping.

Prijzen

Basistent 1.439,00

Binnentent (1) 499,00

Gordijnenset 169,00

Zonneluifel (2) 169,00

Varioluifel (3) 449,00

Opbergschort 79,00

Zijschermenset (3) 259,00

2

3

1
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Goudplevier

Specificaties

Aantal personen: 2 tot 3

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 200 cm

Nokhoogte: 200 cm

Woongedeelte: n.v.t.

Slaapgedeelte: 300 x 250 cm

Diepte vaste luifel: 110 cm

Pakmaat basistent: 30Ø x 80 cm

Gewicht basistent: 16 kg

Gewicht stokkenset: 7 kg

300

250

580

100

De Goudplevier is de meest compacte tent die volledige stahoogte biedt. Dit 
betekent het opzet- en gebruiksgemak van een kleine tent en het comfort van 
een grotere familietent. De standaard 1 meter diepe luifel is uit te breiden met 
een varioluifel waarmee de afgeschermde leefruimte buiten nog verder wordt 
vergroot. 

Prijzen

Basistent 1.159,00

Gronddeken 159,00

Varioluifel (3) 419,00

Opbergschort 79,00

Zijscherm p.s. (2) 149,00

2

1

3
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 Piramide

Grote bonte specht 

Specificaties

Aantal personen: 2

Buitendoek LG: 220 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 200 cm

Nokhoogte: 200 cm

Woongedeelte: n.v.t.

Slaapgedeelte: 230 x 370 cm

Diepte vaste luifel: 100 cm

Pakmaat basistent: 30Ø x 90 cm

Gewicht basistent: 10.5 kg

Gewicht stokkenset: 2 kg

230

140

540

370

540

De Grote Bonte Specht is een schitterende éénstokker. Zeer eenvoudig op te 
zetten, met weinig haringen en voorzien van lichtgewicht katoen. 
Een trekkerstent om mee rond te reizen, waardoor je niet vast hoeft te zitten 
aan één plek. De binnenruimte is verrassend groot doordat de stok extra ver 
naar voren is geplaatst. De vaste luifel is kort, maar kan met een optionele tarp 
worden uitgebreid. Een extra binnentent maakt de tent geschikt voor koudere 
nachten. 

Prijzen

Basistent 1.199,00

Gronddeken 169,00

Hemel met gronddeken (2) 359,00

Tarp (3) 319,00

2

3

1
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Specificaties

Aantal personen: 2

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 230 cm

Nokhoogte: 230 cm

Woongedeelte: n.v.t.

Slaapgedeelte: 235 x 300 cm

Diepte vaste luifel: 300 cm

Pakmaat basistent: 35Ø x 100 cm

Gewicht basistent: 19 kg

Gewicht stokkenset: 9 kg

300

235

670

430

Kuifmees
De Kuifmees heeft klassieke lijnen maar de luifel is helemaal van deze tijd. 
De ingang is breed, hoog en vrij van stokken. Uniek voor een piramidemo-
del. Het buitenleven krijgt onder deze luifel alle ruimte dus binnen zitten 
hoeft niet. De ruime 2-persoonstent is eenvoudig op te zetten en kan met 
diverse opties worden uitgebreid.

Prijzen

Basistent 1.699,00

Gronddeken 169,00

Hemel met gronddeken (1) 359,00

Voorwand (3) 449,00

Opbergschort 79,00

Zijscherm p.s.  (2) 199,00

Kuipzeil 169,00

2

3

1
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Apollo 5 

Specificaties

Aantal personen 5

Buitendoek 340 grams katoen

Grondzeil bisonyl

Stokken staal

Ingangshoogte 183 cm

Nokhoogte: 330 cm

Slaapgedeelte Ø 500 cm

Maatvoering 500 x 685 cm 

Diepte vaste luifel 360 cm

Pakmaat basistent 50Ø x 95 cm

Gewicht basistent 29 kg

Gewicht stokkenset 9 kg

600

830

500

250

200

485

Prijzen

Basistent 1.999,00

2

3

1

Wil je een keer echt iets anders dan een standaard tent, wil je vooral buiten de 
tent kamperen en de voordelen van een grote luifel? Dan is de Apollo 5 zeker 
iets voor jou. De Apollo 5 heeft de looks van een tipitent, de voordelen van een 
piramidetent en is verkrijgbaar in de kleuren sahara, beige, blauw en groen.

De Apollo 5 is standaard voorzien van een vaste, diepe luifel.  

NIEUW
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Apollo 3

Specificaties

Aantal personen 3

Buitendoek 340 grams katoen

Grondzeil bisonyl

Stokken staal

Ingangshoogte 133 cm

Nokhoogte 135 cm

Slaapgedeelte Ø 300 cm

Maatvoering 300 x 328 cm

Diepte vaste luifel 135 cm

Pakmaat basistent 30Ø x 85 cm

Gewicht basistent 13,7 kg

Gewicht stokkenset 3,8 kg

Prijzen

Basistent 999,00

2

3

1

De Apollo 3 is perfect te gebruiken als ruime bijzettent of als trekkerstent. Zijn 
opvallende tipi-vorm maakt hem uniek en het is dan ook een echte eye-catcher 
op de camping. De luifel zorgt dat de tent van binnen droog blijft tijdens het 
regenen. 

De Apollo 3 is verkrijgbaar in de kleuren sahara, beige, blauw en groen.

NIEUW
NIEUW
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 Piramide

Pimpelmees
De Pimpelmees is een 2-persoons trekkerstent gemaakt van 220 grams katoen. 
Dit maakt de tent licht in gewicht en compact te vervoeren. Het lichtgewicht 
katoen is ook nog eens sneller droog, zodat je weer snel door kunt naar je 
volgende bestemming. De 2 meter diepe luifel biedt veel leefruimte en is een-
voudig uit te breiden met de optionele zijschermen voor meer beschutting.

Specificaties

Aantal personen: 2

Buitendoek: 220 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 180 cm

Nokhoogte: 180 cm

Woongedeelte: n.v.t.

Slaapgedeelte: 215 x 240 cm

Diepte vaste luifel: 200 cm

Pakmaat basistent: 25Ø x 75 cm

Gewicht basistent: 8,5 kg

Gewicht stokkenset: 4,5 kg

Prijzen

Basistent 949,00

Zijscherm p.s. 159,00

2

3

1
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Brilstern

Specificaties

Aantal personen: 2

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 130 cm

Nokhoogte: 130 cm

Woongedeelte: n.v.t.

Slaapgedeelte: 240 x 195 cm

Diepte vaste luifel: 120 cm

Pakmaat basistent: 20Ø x 75 cm

Gewicht basistent: 8.5 kg

Gewicht stokkenset: 1 kg

240

350

195

240

De Brilstern is een echte bijzetter. Deze tent is ontwikkeld voor maximaal 2 
kinderen die niet meer bij papa en mama in de tent willen slapen. Door de tent 
eenvoudig en compact te houden is deze makkelijk als bijzettent te plaatsen.

Prijzen

Basistent 449,00

2

3

1
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Tunneltenten



17

Velduil

Specificaties

Aantal personen: 4

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 240 cm

Nokhoogte: 240 cm

Woongedeelte: 270 x 400 cm

Slaapgedeelte: 2 x 260 x 200 cm

Diepte vaste luifel: 125 cm

Pakmaat basistent: 30 x 35 x 110 cm

Gewicht basistent: 47 kg

Gewicht stokkenset: 25 kg

830

530

400

270

120

190

245 255

De Velduil is onze grootste tunneltent. Een 4- tot 5-persoons tunneltent met 
een ruim woongedeelte en 2 slaapvertrekken. De tunneltenten kenmerken 
zich door hun hoogte en grote bewegingsruimte. De Velduil is de meest 
verkochte tunneltent in zijn soort.

Prijzen

Basistent 2.699,00

Binnentent (1) 829,00

Gordijnenset (2) 324,00

Boogluifel (3) 569,00

Opbergschort 79,00

3

1

2
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 Tunnel

Bosuil

Specificaties

Aantal personen: 4

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 220 cm

Nokhoogte: 220 cm

Woongedeelte: 160 x 320 cm

Slaapgedeelte: 280 x 320 cm

Diepte vaste luifel: 100 cm

Pakmaat basistent: 30 x 35 x 90 cm

Gewicht basistent: 28 kg

Gewicht stokkenset: 16 kg

160

280270

320

440

150

100

750

De Bosuil is een compacte familietent die ruimer is dan je zou vermoeden. 
Door de boogstokken is de ruimte binnen zeer effectief te benutten. Het 
woongedeelte is ruim genoeg voor een tafel en 4 compacte stoelen. De 2 
slaapvertrekken zijn ruim genoeg voor 4 personen.

2

3

1

Prijzen

Basistent 2.199,00

Binnentent (1) 699,00

Gordijnenset (2) 299,00

Boogluifel (3) 549,00

Opbergschort 79,00
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Briluil

Specificaties

Aantal personen: 3

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 195 cm

Nokhoogte: 135 cm

Woongedeelte: 150 x 260 cm

Slaapgedeelte: 240 x 260 cm

Diepte vaste luifel: 140 cm

Pakmaat basistent: 30Ø x 90 cm

Gewicht basistent: 23 kg

Gewicht stokkenset: 13 kg

600

150

140

260

240

310

De Briluil is een compacte 2- tot 3-persoons tunneltent, door zijn compacte 
formaat, zeer geschikt om mee rond te trekken, maar ook groot en com-
fortabel genoeg om langere tijd mee op de camping te staan. Een slimme 
boogconstructie zorgt voor verrassend veel ruimte. 

Prijzen

Basistent 1.699,00

Gordijnenset (2) inbegrepen

Gronddeken (2) 139,00

Tarp (3) 259,00

Opbergschort 79,00

2

3

1
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Staartmees
De Staartmees is de ideale tent voor kampeerders die willen genieten van 
comfort tijdens de vakantie, maar ook de voordelen willen ervaren van een 
eenvoudig op te bouwen tent. De stahoogte van twee meter in bijna de hele 
tent en de meer dan drie meter diepe luifel bieden enorm veel ruimte. Door 
de grote dakramen in de slaapruimte kun je genieten van het uitzicht op de 
sterrenhemel voordat u heerlijk in slaap valt. De achterdeur is compleet open 
te ritsen en is voorzien van afsluitbare ventilatie. 

325

230

385

800

440

310

300

Specificaties

Aantal personen: 3

Buitendoek: 340 grams katoen

Grondzeil: bisonyl

Stokken: staal

Ingangshoogte: 200 cm

Nokhoogte: 230 cm

Woongedeelte: n.v.t.

Slaapgedeelte: 230 x 325 cm

Diepte vaste luifel: 310 cm

Pakmaat basistent: 30Ø x 75 cm

Gewicht basistent: 26 kg

Gewicht stokkenset: 18 kg

Prijzen

Basistent 1.999,00

Hemel (1) inbegrepen

Gronddeken (1) 159,00

Voorwand (2) 299,00

Kuipzeil 159,00

NIEUW

2

3

1
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Activiteitendak 6m & 8m

850 600

1070 800

Het Activiteitendak wordt voor evenementen en festiviteiten gebruikt. Het dak 
is een doek met een diameter van 6 meter of 8 meter. Het Activiteitendak is 
in zijn eenvoud een enorme aandachtstrekker. Als groepsonderkomen is de 8 
meter versie met windschermen uit te breiden voor meer beschutting.

Specificaties

Buitendoek: 220 grams katoen

Stokken: staal

Ingangshoogte: 220 cm

Nokhoogte: 350 cm

Pakmaat: 35Ø x 75 cm

Gewicht dak 6m: 6 kg

Gewicht dak 8m: 11 kg

Gewicht stokkenset: 13 kg

Ø6

Ø8
Prijzen

Activiteitendak 6m 849,00

Activiteitendak 8m 949,00

Activiteitendak 8m met rits 1.099,00

Zijschermen (set van 3 delen) 549,00



De Waard Tenten

Garantie
Wij verlenen levenslange garantie op materiaal-, productie- en constructiefouten op tenten gemaakt in het                    
De Waard atelier. Slijtage, oneigenlijk gebruik en onzorgvuldige opslag vallen niet binnen de garantie. Wel zoeken 
we in deze gevallen natuurlijk graag samen met jou naar een goede oplossing. Je kan aanspraak maken op garan-
tie op vertoon van de originele factuur. Reparaties aan je tent vinden altijd plaats door onze vakmensen in het De 
Waard atelier. Als je ergens anders je tent laat repareren kunnen we de kwaliteit van de reparatie niet garanderen 
en daarom vervalt daarmee de garantie.  

Heb je vragen over het gebruik, onderhoud of herstel van je tent? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.



Telefoon
+31 (0)578 694 888 
(kies 1)

Brandstore
Molenweg 12
8181 BJ Heerde

E-mail
info@dewaardtenten.nl

Telefoon
+31 (0)578 694 888 
(kies 2)

Atelier
Nijverheidsweg 2
9301 ZL Roden 
(alleen op afspraak)

E-mail
atelier@dewaardtenten.nl

Telefoon
+31 (0)578 694 888 
(kies 3)

De Waard Business
Nijverheidsweg 2
9301 ZL Roden 
(alleen op afspraak)

E-mail
info@dewaardbusiness.com

Wetenswaard
Op de hoogte blijven? Schrijf je via 
de website in voor de nieuwsbrief. 

www.dewaardtenten.nl

Prijzen zijn in euro’s en geldig tot en met 30 september 2021. Druk- en zetfouten voorbehouden.


