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OVER ONS

Tevreden lachende organisatoren
en bezoekers die enthousiast
binnenkomen in onze luxe tenten. Die
wow-factor weet Rechargers keer
op keer te realiseren. Bovendien
krijgen wij daar extra energie
van. Handig als je maandenlang
onafgebroken slaapaccommodaties
realiseert. Wij zien graag dat jij ook
meer dan tevreden met ons bent. Als
organisator van events, feesten en
festivals spreken jij en wij dezelfde
taal. We weten daarom zeker dat
onze luxe ingerichte slaaptenten
ook jou verrassen. Stel je voor: een
razendsnel opgebouwde glampingtent
die tot in detail perfect is ingericht
met comfortabele boxsprings, stevige
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wanden, een houten vloer en een
handig kastje. Jouw bezoeker wil niets
liever dan direct even opladen. Alles is
opgemaakt en ruikt lekker fris. Dan wil
je toch meteen in je bed springen?
Glamping
Glamping? Dat is luxe kamperen,
voorzien van alle gemakken. En dat
slaat aan. Steeds meer mensen kiezen
voor een unieke kampeer beleving.
Als festival- of eventorganisator kun
je daar snel op inspelen met onze
glampingtenten, die het comfort van
thuis én het outdoor gevoel bieden.
Over Rechargers
Vier jaar gelden begonnen wij met

een proef op Mysteryland door glamping
op een festival aan te bieden. Dit was
direct een geslaagd project. Met het ene
zusterbedrijf actief in de festivalwereld
en het andere actief als leverancier van
compleet ingerichte glampingtenten,
werd het hoog tijd om de volgende stap te
zetten: twee werelden die samenkomen.
Sindsdien zijn we aan de slag gegaan met
mooie projecten en we knallen door.
Productinformatie
• TenCate Stof binnentent
• Brandvertragend materiaal
• Ykk ritsen en Heytex PVC daken
• Sterke frames
• Geleverd vanuit onze ruime voorraad
• Geproduceerd in Nederland
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LODGE
Een luxe Lodge voor twee betekent samen genieten van het ultieme glamping
gevoel. Door de opgemaakte boxsprings en comfortabele inrichting is de
Lodge van alle gemakken voorzien.
INRICHTING
Twee opgemaakte boxsprings, nachtkastje, hangkast,
verlichting en twee buitenstoelen.

+

SPECIFICATIES
• Afmetingen (LxBxH): 5 x 2,5 x 2,1 m
• Dak: PVC-dak 660 grams
• Binnentent: TenCate Campshield
• Opties: Verschillende kleuren dak, stroom, kledingkast

LEES
HIER MEER
over de
Lodge
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DELTA
Het comfort van glamping tegen het scherpe tarief van de camping. De ultieme
oplossing als je zoek bent naar een betaalbare glamping accommodatie.
De Delta is zeer flexibel uitvoerbaar, zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor
de afritsbare binnenkuip en/of een houten vloer. Ook de inrichting van de Delta
is naar eigen wensen en budget te bepalen.
FLEXIBELE INRICHTING
• Deluxe: Twee Nomad slaapsets of twee opgemaakte boxsprings,
verlichting, stekkerdoos en twee buitenstoelen.
• Basic: Twee comfortabele slaapmatten met twee slaapzakkenen kussens.

+

SPECIFICATIES
• Afmetingen (LxBxH): 4 x 3,2 x 2,2 m
• Dak: PVC dak
• Binnentent: TenCate All Season

LEES
HIER MEER
over de
Delta
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SEIZOENSVERHUUR
Met Rechargers maken wij het mogelijk om voor een vaste all-in prijs een
4-persoons Lodge XL te huren per seizoen. Op deze manier bieden wij de
mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op de stijgende glamping-trend.
Denk aan één vaste prijs inclusief transport, op- en afbouw en inrichting.
Helder en overzichtelijk.
INRICHTING
De standaard inrichting van de Lodge XL bestaat uit:
• Kamerafscheiding met twee slaapcompartimenten
• 4 bedden (schakelbaar) plus matrassen
• Handige opbergkast
• Keukenblok inclusief koelkast (80 liter), gaskookplaat en aansluiting
• Verlichting en elektra (inclusief aansluiting)
• De hangende bank buiten tussen de spant (inclusief kussens)

+

SPECIFICATIES
• Afmetingen (LxBxH): 4 x 4 x 2.9 m
• Dak: PVC dak
• Binnentent: TenCate All Season
• Extra: Bij samenwerking van 5 jaar wordt extra geleverd:
Eetkamerset binnen, hekwerk terras & picknickbank.

WAAROM KIEZEN VOOR DE SEIZOENSVERHUUR?
• Overzichtelijk:
1 vaste all-in prijs per seizoen
• Verantwoord:
Verhoog je rendement op een duurzame manier
• Flexibel:
Op- en afschalen per seizoen mogelijk
• Maatwerk:
Voor elk project een passende tent + voorstel
• Samenwerking:
Win-win situatie voor beide partijen creëren
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LEES
HIER MEER
over seizoensverhuur
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INSPIRATIE
Van de grootste festivals tot intieme bruiloften. Bij Rechargers hebben we al veel mooie
evenementen op ons lijstje staan. We lichten daarom graag aan paar projecten uit.

Bedrijfsevenement – Ardennen, België

Sportevenement – F1 Zandvoort

Bruiloft – Dreamday/ Dordogne, Frankrijk
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Festival – Mysteryland

BEKIJK
de video van
Alcatraz
festival
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KWALITEIT EN VEILIGHEID
Wanneer je kiest voor Rechargers, dan kies je voor de hoogste kwaliteit.
Staat veiligheid bij jou ook hoog op het lijstje? Dan zit je bij ons helemaal
goed. Onze tenten zijn gemaakt van de beste en meest veilige materialen,
waardoor wij uitblinken in kwaliteit en veiligheid.
Ben je op zoek naar duurzame tenten met een hoge levensduur?
Met onze tenten weet je zeker dat je goed bezig bent. Voor onze tenten
worden uitsluitend de beste materialen gebruikt. Wij werken met zeer
duurzame producten die in Nederland zijn gefabriceerd. Deze producten
hebben een levensduur van meer dan 10 jaar. Een goed alternatief
voor de tenten die vaak in de hele levensduur maar één keer ingezet
worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt zo echt een
meerwaarde! Bezoekers willen natuurlijk niet alleen het gemak van
glamping ervaren. Ook een schoon campingterrein, strak opgezette
en geordende tenten en geen zichtbare of onzichtbare schades spelen
een belangrijke rol. Als organisator speel je daar handig op in met onze
slaaptenten. Die zijn namelijk helemaal toegespitst op ‘green camping’.
Daarnaast is de binnentent gemaakt van brandvertragend Ten Cate
Campshield. Deze is gebouwd op 300 jaar ervaring en innovatie. Als één
van de koplopers op de markt is Ten Cate dus een gemakkelijke keuze.
Je gasten kunnen dus onbezorgd uitrusten voor de volgende dag.
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