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TIPI HUREN 

Er zijn verschillende soorten tipi’s te huur bij Bosjuweel. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de 

verschillende maten en prijzen. 

Er is keuze uit: 

 Losse tipi’s, naturel, sand of zwart 

 Grote gekoppelde tipi’s double, triple of “kasteel” 

 Tripod Tipi, kleurig  nieuw 

 Eénstoks tipi of “Pixi”   

 

ZELF BOUWEN? BUDGETVRIENDELIJK!  

Normaal gesproken bouwen wij de tenten op. Tipi’s tot een formaat van 7m en de Eénstokstipi (Pixi) kun je ook 

zelf vervoeren en bouwen. Er is een speciale trailer voor tipivervoer te leen.    

Een Pixi kan gewoon in de achterbak.  

 

TIPI TOEBEHOREN 

Bij de tipi’s is veel extra’s te huur: vuurschalen, kookgerei, ronde houten vloer, schapenvachten, rieten matten, 

krukjes, verlichting etc. Kijk voor een compleet overzicht op onze accessoirelijst.  

 

VUUR IN DE TIPI?  

Het maken van vuur in de tipi is geheel op eigen risico. 

 

MET OF ZONDER HOED? 

Als je een 100% waterdichte tipi wilt kunnen we er een hoed op plaatsen. De kosten bedragen € 45,-. Stoken is 

dan niet mogelijk. 
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MATEN EN PRIJZEN (EX 21% BTW) 

  Type tent   
 Dag / 

weekend   
Week   Zitten   Slapen   

3m. Tipi   

 

€ 250,-   € 350,-   ca. 3   2   

4/5m. Tipi   

 

€ 275,-   € 390,-   ca. 6   3 - 6 

6m. Tipi   

 

€ 295,-   € 440,-   ca. 10   ca. 6   

7m. Tipi   

 

€ 360,-   € 495,-   
ca. 15 - 

35   
8 -10   

8m. Tipi   

 

€ 420,-   € 575,-   
ca. 20 - 

40   
10 - 15   

Inrichting Tipi: 
grondzeil, rieten 

matten, vachten,  

koeienhuid, 

vuurschaal,  

lichtjes    
 

€ 95,-     € 125,-          
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Double Tipi 17 

x 7m.   

 

    

€ 995,-.   

    

€ 1150,-   

    

ca. 65   

    

 25 - 35   

Double Tipi 20 

x 8m.   

 

€ 1150,-   € 1275,-   ca. 75   30 - 40   

Triple 7m Tipi   

 

€ 1295,-   € 1495,-   50-100   35 - 60   

Triple 8m Tipi   

 

€ 1575,-   € 1895,-   75-150   50 - 80   

"Kasteel" vier 

8m. tipi’s in 

quadrant 20 x 

20m.   

 

€ 2150,-   € 2450,-   

Ronde gelakte 

vloer 6,5m incl 

leggen 
 

€ 275,-   

Vervoer 
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TRIPOD TIPI 

Deze Tripod Tipi is een leuke variant op de klassieke 

tipi. Het frame zit niet binnen maar buiten de tent. 

Deze kleurrijke tipi’s maken een vrolijke indruk en 

zijn ideaal voor festival, introkamp of blikvanger. 

Doorsnede 5m, ruimte voor 4 slapers. 

Prijs € 295,- dag/weekend. 

 

 

 

PIXI OF ÉÉNSTOKSTIPI  

   

 

 

            

  

 

De sympathieke Pixi is heel makkelijk op te zetten en te vervoeren. Daarmee is deze charmante tent bij uitstek 

geschikt om zelf te bouwen. Voor je schoolkamp, sporttoernooi, de gasten van je bruiloft of festival. 

 

 
Doorsnede   Dag/weekend   week   zelfbouw   slapen  

4m. Pixi ca 40 stuks   € 195,-   € 225,-  P.o.a ca. 4 p  

5m. Pixi ca 10 stuks   € 225,-   € 295,-  P.o.a ca. 6 p 

Inrichtingmogelijkheden Pixi: matten, tapijt, 

deurmat, stretchers, inflatables, bedden, 

verlichting 

p.o.a       

    

Let op: interessante kortingen bij afname 

meerdere pixies. Zelfbouwkorting! 
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