


K A M P E R E N  I N  H E T  K W A D R A A T !

INHOUD

4     ONTWERP

6     DUNE TENT

8     INDELING

11    DUURZAAM INVESTEREN

12    CONTACT



 

Het was de droom van Peter Ramp en Djoerd Vulto 

om een tent te ontwikkelen voor op de verhuurmarkt. 

Djoerd en Peter hebben beide door hun werk als 

campingmanager veel kennis opgedaan met creatieve 

projecten en investeringen. Sinds april 2019 zijn ze 

Tent2 gestart, een initiatief om unieke tenten op de 

markt te brengen die geschikt zijn voor de verhuur. 

De unieke vorm van de Dune Tent is geïnspireerd op 

de vorm van onze prachtige duinen. Het ontwerp is 

een samenwerking met de architecten van Min2;  

Maarten en Jetty Min. 

Dit innovatieve Nederlandse duo combineert 

architec-tuur en kunst in co-design. De passie van 

Maarten en Jetty resulteert in het bouwen van sfeer 

met expressieve ontwerpen. Hun kantoor is opgericht 

in 1984 en bevindt zich in Bergen.

De laatste jaren zijn ze steeds meer gaan ontwerpen 

voor recreatie bedrijven en hebben ze diverse tiny 

houses ontworpen voor verschillende locaties in 

Nederland. 

De Dune Tent is ontstaan vanuit het Dune House in 

Bergen aan Zee. Maarten en Jetty vertellen je graag 

meer over dit mooie project. 

Links  
Dune House in  
Bergen aan Zee

Onder: 
Dune Tent

Ontwerp

Peter Ramp, Maarten Min,  
Jetty Min en Djoerd Vulto
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De eenvoud en rust ervaren van kamperen in de 

natuur maar dan met de luxe en comfort van een 

prachtige designtent.

Onze jarenlange ervaring in de branche heeft 

gezorgd voor het ontstaan van deze eigenwijze luxe 

tent. Glamping 2.0 krijgt een nieuw gevoel in deze 

duurzame tent. 

De robuuste gebogen spanten, het hoge plafond 

en de grote hoeveelheid inval van licht geven een 

ruimtelijke en luxe sfeer aan deze Dune Tent. De 

tentdoeken zijn van hoge kwaliteit en in diverse 

kleuren te leveren. Het buitendoek is gemaakt van 

mat PVC waardoor de tent in alle weercondities 

goed beschermd blijft. De binnentent is gemaakt van 

brandvertragend canvas. 

Gasten zullen een onvergetelijke vakantie beleven in 

deze prachtige tent!

Dune Tent



Living met 
grote ramen en 
aircoverwarming 

Overkapte 
veranda 10m2 
met openslaande 
deuren

Indeling

Binnentent 
(brandvertragend 
canvas)  
afmetingen: 
11.0L 4.0B 3.60H

Buitentent 
Mat - PVC 
3.60H

Keuken met 4 pits elektrische 
kookplaat, koelkast en wasbak, 
voorraadkast, optioneel een oven

2 slaapvertrekken 
(4 personen) met 
ieder  een opbergkast

Badkamer met 
douche, toilet, 
wastafel en warm 
watervoorziening
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Door te kiezen voor het gebruik van 

de hoogwaardige materialen voor het 

tentdoek en de spanten gaan deze 

jarenlang mee. Dit maakt deze tent tot 

een interessante investering voor uw 

camping of park.

De huidige tent is er op gericht om 

gastvrij te zijn. De verwarming, airco, 

koken en het warme water, alles kan 

elektrisch. 

Wij zullen de tent voor je plaatsen 

en door het onderhoudsvriendelijke  

materiaal heb je er nauwelijks omkijken 

naar. Wij willen graag bijdragen aan een 

vakantie om nooit te vergeten en er 

voor zorgen dat uw gasten nooit meer 

naar huis willen. 

Wij willen bewust omgaan met 

de natuur en kiezen daarom voor 

producten die daar naadloos inpassen. 

Een gezonde balans tussen recreatie en 

de natuurlijke omgeving. Dat is waar wij 

voor staan.

Wij verzorgen graag  
jouw lievelingsplek! 
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Duurzaam
investeren



tent2.nl 

info@tent2.nl

Djoerd Vulto 

+31 6 514 221 31

Peter Ramp 

+31 6 461 611 79 


