
 
 

NL - Opzetinstructie Bo-Camp Urban Outdoor tent Streeterville  

 

Tent Informatie: 

Deze Streeterville tent  heeft een water-, UV- en schimmelafstotende behandeling 
ondergaan. Hierdoor wordt de tent zoveel mogelijk beschermd  tegen vuil, ultraviolette 
straling en schimmel. U kunt de tent direct vanuit de verpakking gebruiken zonder verdere 
behandelingen uit te hoeven voeren.   
 
“A”  vorm opening 
Wanneer het “A” frame op zijn plek staat steekt er een uiteinde door het tentdoek aan 

de bovenzijde naar buiten. Plaats het plastic regenkapje op het uiteinde, dat door het 

tentdoek naar buiten steekt, zodat er geen water in de tent kan lopen. 

 
Ritsen: 
Ritsen komen soms onder extreme spanning te staan veroorzaakt door wind, verkeerd 
opzetten of door druk veroorzaakt door mensen of voorwerpen - hier zijn enkele tips om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen: 
 
1) Rits het doek en het grondzeil helemaal aan elkaar, met uitzondering van de deur, voordat 
u de tent op gaat zetten. 
 
2) Hoewel het grondzeil en de tent los van elkaar geleverd worden raden wij u aan om ze 
aan elkaar geritst te laten (ook tijdens het opzetten en afbreken) zodat de tent strakker staat  
maar de ritsen juist minder onder spanning staan. De tent is dan ook makkelijker op te zetten 
en af te breken/op te ruimen.  
 
3) Ga voorzichtig/zorgvuldig om met de ritsen door ze met een vloeiende strakke beweging 
te openen en te sluiten. 
 
4) Wanneer u ziet dat een rits onder spanning staat  kunt u de scheerlijnen en/of elastische 
haringlussen wat losser zetten om zodoende de spanning op de rits(en) te verminderen 
 
5) Bescherm ritsen door ze regelmatig te behandelen met siliconenspray. 
 
6) Ritssluitingen slijten in het gebruik en zijn daarom uitgesloten van garantie. 
 
Onderhoud, veiligheid en opslag                                                                
 
BERG UW STREETERVILLE TENT ALTIJD 100% DROOG OP OM SCHIMMELVORMING 
EN BESCHADIGING VAN HET DOEK TE VOORKOMEN! 
 
* Gebruik een extra ondergrondzeil zonder weekmakers!. Dit om beschadigingen van het 
grondzeil (en de coating) tegen te gaan. 
 
* Door te weinig ventilatie kan schimmelvorming optreden. Het is erg belangrijk om uw tent 
droog op te bergen zodat dit voorkomen kan worden. Wanneer u uw tent toch tijdelijk nat op 
moet bergen zorg er dan voor dat u ÓF modder en ander vuil van het grondzeil verwijdert ÓF 
dat u het grondzeil los van het tentdoek opbergt totdat het tentdoek droog is. Wanneer u een 
tent nat heeft afgebroken hang deze dan gedurende 48 uur op zodat hij kan drogen. Het is 
niet nodig om de tent weer op te zetten om hem te laten drogen. U kunt hem over een tafel, 
een aantal stoelen of een waslijn hangen. Als er maar lucht bij kan komen zodat hij echt 
helemaal droog is voordat u hem opbergt. 
 
* Zorg ervoor dat de ondergrond vlak en vrij is van scherpe en/of andere voorwerpen die het 
grondzeil zouden kunnen beschadigen. 
 
* Trek de haringen niet uit de grond m.b.v. de scheerlijnen of andere tentonderdelen. Gebruik 
hiervoor uw handen of  een haringtrekker. 



 
 
* Zet de Streeterville tent nooit op in de buurt van een kampvuur. De aanbevolen afstand tot 
open vuur is minimal 10 meter.   
 
Schoonmaak tips: 
1) Het is in uw eigen belang om uw tent zo schoon mogelijk te houden en eventuele 
vlekken direct te verwijderen. 
 
2) Wanneer u te maken krijgt met schimmelvorming gebruik dan een zachte borstel of 
spons en veel schoon water met eventueel een schoonmaakmiddel. Behandel vervolgens, 
indien nodig, na met een waterafstotend middel. 
 
3) Stof en opgedroogde modder is makkelijker te verwijderen met een zachte borstel 
alvorens een schoonmaakmiddel te gebruiken. Vervolgens kunt u een waterafstotend 
middel gebruiken indien nodig. 
 
4) Gebruik alleen speciale tent schoonmaakmiddelen om hardnekkige vlekken te 
verwijderen. Andere (chemische) schoonmaakmiddelen zouden schade kunnen 
veroorzaken. 
 
5) Gebruik alstublieft eerst schoonmaakmiddelen om vlekken te verwijderen en daarna, 
indien nodig, wanneer de tent helemaal droog is, waterafstotende middelen. 
 
6) Wanneer u uw tent voor een langere periode of regelmatig gebruikt is het raadzaam om 
de tent ook vaker schoon en/of waterafstotend te maken. 
 
Hoewel onderhoud aan uw tent in principe niet veel aandacht vergt raden wij u toch aan 
om regelmatig onderhoud te plegen. Uw tent blijft er dan goed uitzien en zal een lagere 
levensduur hebben. 
 
Waterafstotend: 
Om ervoor te zorgen dat uw tent waterafstotend blijft en langer mee gaat kan de 
buitenkant van de tent behandeld worden met een waterafstotend middel. Er zijn veel 
goede waterafstotende impregneermiddelen op de markt.  
 
Lekken: 
Een nieuwe tent kan soms lekken op de naden. Dit is echter normaal. Wanneer de tent 
de eerste regenbui heeft doorstaan zal de stof een heel klein beetje krimpen en zal hij 
niet meer lekken. 
 
Reparaties: 
U zult versteld staan van het aantal reparaties dat u zelf uit kunt voeren. 
Kleine scheurtjes kunt u zelf stikken met standaard naald en draad en zal, indien 
behandeld, waterafstotend blijven. 
Grotere scheuren zullen met een lap(je) gerepareerd moeten worden. Zorg ervoor dat 
u dezelfde kleur en soort stof gebruikt als het origineel. 
 
Wanneer de reparatie dusdanig is dat u hem zelf niet kunt repareren dan kunt u hem 
altijd naar een professionele tentreparateur brengen.  
 
Levensduur: 
De levensduur van uw Streeterville tent is helemaal afhankelijk van de 
kampeercondities en de mate van onderhoud. Luchtvervuiling, ultraviolette straling, 
viezigheid en vuil zijn allemaal van invloed op de levensduur en kan enige verkleuring 
veroorzaken van uw Streeterville tent. Kort samengevat, als u goed voor uw tent zorgt 
zult u er jarenlang (kampeer)plezier van hebben!! 



 
 
EN - Set-up instruction Bo-Camp Urban Outdoor tent Streeterville 

 
Tent Information: 
This Streeterville tent has been treated to be water, UV and mould resistant to help 
protect from dirt, ultraviolet radiation and fungus. From new, your tent can be used 
straight out of the bag without any need for treatment prior to use. 
 
“A” Frame Opening 
When “A” frame pole is in place, there will be a spike showing through an opening in 
the canvas. Place the plastic rain cap on top of the spike so the rain water will not seep 
inside the tent 
 
Zips: 
Zips are likely, at times, to endure extreme tension caused by wind, incorrect set 
ups or pressures caused by people or objects - here are some zip tips: 
 
1) Before setting up your tent, zip the canvas and the groundsheet  
together all the way round - apart from the door. 
 
2) Even though the groundsheet  and tent may come separately, we recommend  you 
keep them zipped together - this way you get a neater pitch, the zip's have less stress 
and it's faster to pitch up and take down. 
 
3) Operate zips with care using a smooth, steady motion. 
 
4) If a zip on your pitched tent seems strained, play with the tension on the guy ropes 
or adjust the positioning of the elastic peg loops to remove tension and ensure the zip 
functions correctly. 
 
5) Protect zips by applying a silicone sealant once in a while. 
 
6) As zip fastenings wear with use they are not included in the guarantee. 
 
Care, Safety & Storage: 
 
ALWAYS STORE YOUR STREETERVILLE TENT 100% DRY TO PREVENT 
MOULD FROM DAMAGING THE CANVAS! 
 
* Use an extra ground sheet (without softeners) to prevent damage on the floor (and the 
coating). 
 
* Due to insufficient ventilation, fungus can affect the canvas so it's really important to 
store your tent dry to avoid fungus or other stains appearing! If you have to temporarily 
store your tent wet be sure to either remove the mud and dirt from under the 
groundsheet OR separate groundsheet from canvas until dry. Having taken down a 
wet tent, you MUST ensure to hang it up to dry within 48 hours - it's not necessary to 
pitch the tent again, just hang it over a table or some chairs, or over the washing line. 
Basically, it just needs some air to completely dry before being packed away and 
stored. 
 
* Make sure the ground is level and free from sharp objects and debris which could 
damage the ground sheet. 
 
* Do not pull tent pegs out of the ground using the guy ropes or fabric fittings! use your 
hand or a peg extractor to remove from ground 



 
 
* Pitch the Streeterville tent far away from  camp  fires,  the recommend  distance  is 10 
meters  from  naked flames. 
 
Cleaning Tips: 
1) It is in your interest to keep the canvas as clean as possible and remove stains when they 
first appear. 
 
2) When dealing with fungus, use a soft brush or sponge and a lot of fresh water and a 
cleaning agent - and then a waterproofing agent is applied if necessary. 
 
3) Dust and dried mud is better wiped away with a soft brush before a cleaning 
agent – and then waterproofing agent is applied if necessary. 
 
4) Only use specialized tent cleaning products to remove difficult stains as other 
domestic chemical products can cause the cotton to degrade. 
 
5) Please use cleaning agents first on your tent to remove stains, then waterproofing 
agents when canvas is completely dry after cleaning if necessary. 
 
6) If using your tent frequently, or for long periods of time, a cleaning and waterproofing 
treatment may be applied more frequently. 
 
Although caring for your tent is extremely easy, general maintenance is necessary to 
keep your tent looking tip-top and to prolong the canvas's life span. 
 
Water-Resistant: 
In order to preserve your tent’s water resistance and prolong its lifespan after a 
considerable amount of use, the outside of the canvas can be treated with a sealant. 
There are many great silicone sealants on the market. 
 
Leaking: 
When new, cotton canvas can sometimes leak around the seams - this is perfectly 
normal and once the tent has had its first light shower the weave of the canvas will 
shrink, just slightly, and this will no longer happen. 
 
Repairs: 
You might be surprised by the level of repair you can achieve yourself. Small rips in 
the canvas can literally be stitched closed using a common needle and thread, and 
the area will remain water resistant once sealed. 
Larger rips and tears will need to be patched - just make sure to try and use the 
same canvas color and type, as the original. 
 
Lifespan: 
The lifespan of your tent is very dependent upon the camping conditions and the 
way you look after it. Air pollution, ultraviolet radiation, natural and domestic dirt, all 
limit the lifespan of your cotton canvas tent, some color deviation can occur - in 
short, if you look after your tent it will look after you for many years of happy 
camping!!! 


