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Marktverkoophuisje Amerikaans
Benodigdheden:
1. 1 kopschot (hoed) en zeven schotten, waarvan 1 deur
2. Zeil met 2 elastieken
3. 2 x tafel
4. Stang voor kopschot
5. 2 kopijzers, 3 T-ijzers met ogen aan binnenzijde, 3 T-ijzers met ogen aan buitenzijde en 4

rechte ijzers waarvan 1 met een oog.

Opbouwen:

1. Zoek een vlakke, stevige ondergrond (2.5Bx3.0D), waar het huisje recht staat en niet kan
wegzakken. Zorg ervoor dat de nooduitgangen vrij blijven en dat de attractie bereikbaar is in
noodgevallen. Bij harde wind raden wij aan het huisje vast te binden / verankeren.

2. Zet twee schotten rechtop onder een hoek van 90 graden en verbind deze onder en boven met een
T-ijzer. Het T-ijzer met aan de buitenkant een oogje zet u aan de onderkant en boven een T-ijzer met
aan de binnenkant een oogje.

3. Maak aan het schot van de achterwand nog een schot vast door onder een recht ijzer te plaatsen
en boven het rechte ijzer met het oog aan de binnenkant.

4. Aan de zijwand plaatst u met een T-ijzer een wand eraan vast en een wand op 90 graden van deze
wand.

5. Maak aan de achterwand nu de andere zijwand vast met een T-ijzer. Zorg dat de deur in de
achterwand of achter in de zijwand zit. Aan deze zijwand verbindt u nog een zijwand met een recht
ijzer.

6. Maak het zeil aan het kopschot vast door de grijze rand door de rails aan de achterkant van het
kopschot te halen.

7. Zet voorop de bovenrand van ieder zijschot de kopschot ijzers. Plaats hierop het kopschot en rol
het zeiltje uit over de tent. Maak dit achter vast met de elastieken, die aan het oogje van het T-ijzer
op de grond gehaakt kunnen worden.

8. Haak de stang in het oogje dat aan de achterkant van het kopschot zit. Haak de andere (rechte)
kant van de stang in het oogje van het rechte ijzer in de achterwand.

9. Plaats de tafel voor de tent, door de poten uit te klappen (vastzetten) en dan rechtop te zetten.

Tip:
U kunt het huisje op 3 manieren indelen. Volgens bovenstaande met een zijschot en een tafel op
hoogte voor volwassenen. Indien het huisje voor kinderen gebruikt wordt is het aan te raden de lage
tafel te gebruiken. U kunt echter ook het zijschot in het huisje weglaten en hier een tafel plaatsen voor
extra werkruimte.

Afbouwen:
Volg de stappen in omgekeerde volgorde. Let erop dat u als laatste 2 wanden in een 90 graden hoek
overhoudt. Hierdoor kan het niet omvallen. De laatste twee wanden haalt u tegelijkertijd weg.

Vervoer van het huisje:
Zorg dat alles bij het vervoer bij elkaar staat en de onderdelen niet kunnen gaan schuiven. Zorg er
tevens voor dat de beschildering niet beschadigd.

Veel plezier!

Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan direct op 010-4602547.
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