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1. Eigenschappen van de Easy Set Up Chalet 
 

• Stevig gebouwd 
• Charmante look 
• Robuuste metalen structuur bekleed met 22mm Noorse den 
• Steeds min. 10 cm boven de grond opgebouwd 
• 2 unieke sleutels per chalet 
• Een geïsoleerd dak 
• Conform Europese standaard EN 13782 

 

2. Afmetingen van de Easy Set Up Chalet 
 

Enkele, vrijstaande Easy Set Up Chalet 
 

1 – 298 cm breedte 

2 – 251 cm diepte 

3 – 324 cm diepte (inclusief   
dakoversteken) 

4 – 288 cm diepte + 14 cm 
nok 

5 – 36 cm oversteek 

6 – 274 cm x 101 cm 

7 – 204 cm hoogte 

8 – 94 cm hoogte 

9 – 266 cm x 9 cm 

10 – 276 cm hoogte 
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Twee chalets naast elkaar: perfect koppelbaar 
 

- 621 cm breedte 
- 251 cm diepte 
- 650 cm breedte 

 

 

3. Huisregels chalets 
 

Wat kan wel? 
 
• Verlichting ophangen 
• Verwarming plaatsen 
• Kleine vijzen in het hout draaien 
• Kleven aan het ijzeren frame 
• Duimspijkers 
• Decoratie ophangen en bij afloop alles proper verwijderen 

 

Wat kan niet? 
 

• Nagels en nietjes in het hout slaan 
• Iets aan de structuur veranderen 
• Beschilderen 
• Zagen of gaten boren  
• Chalet vuil achterlaten 
• Kleven met zware kleefstof 
• Koken e.a. zonder het hout af te dekken 
• Duimspijkers of vijzen laten zitten na gebruik 
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Wat kost extra? 
• Kuisen, proper maken (50 EUR per uur per persoon – excl. btw) 
• Schuren van vloer met vetplakken (50 EUR per vloer – excl. btw) 
• Vervangen wanden met vetplekken (vanaf 300 EUR – excl. btw) 
• Vijzen, nietjes verwijderen, … (50 EUR per uur per persoon – excl. btw) 
• M.a.w. alle werkzaamheden en reinigingen om de chalet in 

oorspronkelijke staat te herstellen (50 EUR per uur per persoon + 
materiaal + btw) 

• Verlies van 1 sleutel: 10 EUR – excl. btw 
• Verlies van 1 sleutelhanger: 10 EUR – excl. btw 
• Verlies verwarming: 48 EUR – excl. btw 

 
Opgelet:  
Uitbaters van eetstanden zijn verplicht de chalet volledig af te schermen zodat er geen 
vetresten/vlekken achterblijven. Wanneer dit niet gebeurt, worden volledig nieuwe wanden 
aangerekend.  
 

Contact: 
Team Winter in Antwerpen 
winterinantwerpen@antwerpen.be 

mailto:winterinantwerpen@antwerpen.be
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