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SCOUTISME    2022  

 
 

RODEO TENTEN 

SINAAI (SINT-NIKLAAS) 
 

 
 

 
 
 

RODEO TENTEN 
E. Vercauteren 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
 

U kunt enkel terecht na afspraak, ook op zaterdag  !! 
 

tel 03/776.06.93           gsm : 0477/37.03.94 
 

e-mail : info@rodeotenten.be 
 

website : www.rodeotenten.be 
 

Prijzen geldig vanaf   15/04/2022 

mailto:info@rodeotenten.be
http://www.rodeotenten.be/
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN      2022 
 
 
 

KORTINGEN 
 

* Op alle "Groepstenten" (= tenten op armatuur) wordt een korting van 5 % toegestaan. 
* Op aparte dubbeldaken, shelters, binnententen, grondzeilen, worden volgende kortingen 
 toegestaan : tot         3.000 euro :   5 % 
   vanaf    3.001 euro :  6 % 
* Op complete patrouille-tenten worden volgende kortingen toegestaan :  
  1  tent      :  5 % 
  2  tenten    :  6 % 
  3  tenten    :  8 % 
  5  tenten en meer  : 10 % 
 

BETALING 
 

Bij elke bestelling wordt een voorschot gevraagd van 25 % op de totale aankoopsom. 
Het saldo wordt kontant betaald bij afhaling van de tenten. 
 

Alle vermelde prijzen zijn 21 % BTW inbegrepen. 
 

GARANTIE 
 

Al onze patrouille-tenten en groepstenten worden gemaakt in eigen atelier, volgens de "regels 
van de kunst".  Zij zijn gewaarborgd tegen fabrieksfouten gedurende 2 jaar. 
 
  

REPARATIES : 
 
Wij aanvaarden reparaties van alle patrouille-tenten en van eigen groepstenten, 

géén legertenten, en dit uitsluitend in de winterperiode : 

 
Dus vanaf eind september tot half april.  
 
Vanaf 1 mei worden reparaties slechts aangenomen na telefonische afspraak 
 
Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b. 
 

 

RODEO TENTEN 
E. Vercauteren 
Keizerstraat 17 

9112 SINAAI (ST-NIKLAAS) 
 

BTW-nr : BE 0645.194.213       HR Dendermonde ST-Niklaas  39.979 
 

Bank-nummer : IBAN BE86 8508 5066 6150      BIC-code : NICABEBB        
 

tel 03/776.06.93     -   gsm : 0477/37.03.94 
 

e-mail : info@rodeotenten.be 
website : www.rodeotenten.be 

 

Prijswijzigingen zijn altijd mogelijk.        15-04-2022 

http://www.rodeotenten.be/
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                      RODEO TENTEN    2022 

 
       

SINAAI (ST-NIKLAAS), postdatum 
 

 

 
Geachte Juffrouw, Mijnheer, 
 
Sinds jaren zijn  RODEO-TENTEN een begrip in de wereld van de jeugdbewegingen.  
Reeds meer dan 40 jaar worden in eigen atelier vakkundig tenten gemaakt, met bijzonder veel 
aandacht voor kwaliteit en degelijkheid. 
 
Dat 'RODEO'-kwaliteit niet duur hoeft te zijn, illustreren wij graag aan de hand van onze 
'Patrouille-tent 2000' 4 x 4 m : 
 
 - dubbeldak in zwaar katoendoek 340gr/m2 groen 
 - binnentent in zwaar katoendoek 340 gr/m2, ecru 
 - compleet met extra stevige stalen tentstokken, met een diameter van 32 mm,  
  koorden en piketten,aan de bruto-prijs van  

   1.925 euro  ( 21 % btw inbegrepen)  
 en verminderd met de gebruikelijke kortingen voor jeugdbewegingen ! 
 
 
Aan de meest veeleisende perfectionist bieden wij ons tenten-gamma 
 "RODEO extra afwerking" aan.  
Deze tenten zijn volledig afgewerkt met een dubbele sluiting van koorden en pressions. 

 
Naast ons kompleet aanbod in patrouille-tenten en shelters, bieden wij U een volledig gamma 
groepstenten op kader aan. 
 
Wij verzorgen uiteraard ook een perfecte hersteldienst aan democratische prijzen. 
 

 
Ook voor alle onderdelen zoals piketten, aanspankoorden, tentstokken, noklatten, en 
armatuur-onderdelen kunt U steeds bij ons terecht. 
 

 
Wij zijn er dan ook van overtuigd U binnen de kortste tijd tot onze duizenden tevreden 
klanten te mogen rekenen, en danken U dan ook voor Uw vertrouwen. 
 

 
            
   Hoogachtend, 
 
   Mevr  E. Vercauteren  
   Zaakvoerster RODEO-TENTEN      
 

 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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PATROUILLE-TENTEN "2000"     2022 
 

 

PATROUILLE "2000" 
 
 

Standaard-patrouilletent, met aparte binnentent en dubbeldak  

 (grondzeil apart verkrijgbaar). 
* Binnentent uit 100 % waterdichte zware katoendoek (340 gr/m²) in de kleuren  écru of 
groen  
* Voor- en achterkant met zware nylon-ritsen. 
* Zijmuren volledig oprolbaar; onderaan de tent is rondom een brede slijklap in pvc                                                                                  
 met ringen en aanspankoorden. 
 
* Dubbeldak (buitenzeil) met voor en achter een storm-neus uit 100 % katoendoek  
 (340 gr/m²). groen of wit 
* Tent en dubbeldak zijn volledig versterkt met pvc-banden, om de meter voorzien van ringen 
met aanspankoorden. 
 
* Compleet buizenstel met 3 vertikale stokken (2-delig) en dwarsligger (4-delig) in 
  extra stevige stalen buizen met een diameter van 32 mm. 
* Spankoorden (met metalen spanners) en stalen piketten, alles verpakt in 3 zakken. 
 

 

Model prijs in Euro 

4 x 4 1.925 

  

 
 

Supplement voor koorden met houten spanners :    25 Euro 
 
 
 

 

 
 

 

 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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PATROUILLE-TENTEN "2000"     2022 
 

 
PATROUILLE "2000"  met voorterras van 2 m 
 

 Deze patrouille-tent heeft dezelfde binnentent als de normale uitvoering, maar heeft 

een voorterras van 2 m. Achteraan met stormneus. 
 

 
 

Model prijs in Euro 

4 x 4 + 2 m voorterras Niet Beschikbaar 

  

 
Supplement voor koorden met houten spanners :    25 Euro 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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Patrouille-tenten ‘RODEO - EXTRA AFWERKING’  2022 
 

 Tent en Dubbeldak in 100 % waterdichte zware  katoendoek (340 gr/m²) in de kleuren 
écru of  groen. 

 Buitentent ook verkrijgbaar in groene polyester/katoendoek van 450 gr/m². 
 

 Keuze in afmetingen : 4 m x 4 m 
     5 m x 4 m    
     6 m x 4 m 
 

 Voorterras van 2 m aan dubbeldak voor alle modellen verkrijgbaar. 
 
Kenmerken van de 'Extra Rodeo-afwerking': 
* Voor- en achterkant : deuren met dubbele sluiting, d.w.z. eerst lussensluiting (koorden en 
 ringen) en dan sluiting met pressions.  

=> ook deuren met zware nylon-ritsen verkrijgbaar !! 
 
* Extra versterkte aanspanpunten elke 65 cm, met zware katoensangel, op tent en   
 op dubbeldak.  
* Nok en nokgaten extra versterkt (zowel van tent als dubbeldak). 
* Grote stormneuzen aan voor- en achterkant van dubbeldak. 
* Deuren en muren oprolbaar, slijklappen in zware PVC (600 gr/m²). 
* Aanspankoorden in nylonkoord (4,0 mm) met metalen aanspanblokjes. 
* Compleet buizenstel met 3 verticale tentstokken (2,10m) en ligger in zwaar   
 gecadmiëerd staal (diameter van 32 mm x 1,5 mm). 
* Zijmuren volledig oprolbaar; onderaan de tent is rondom een brede slijklap in pvc                                                                                  
 met ringen en aanspankoordjes. 
* Spankoorden (met metalen spanners) en stalen piketten, alles verpakt in 3 zakken.  
* Supplement voor houten spanners. 
 
* OPTIE : gegalvaniseerde gietijzeren T-piketten tegen meerprijs ! 
 
 

 
 
 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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Patrouille-tenten ‘RODEO - EXTRA AFWERKING’  2022 
 

Prijzen in EURO 
340 gr zwaar wit (=écru) 

 of groen 
450 gr poly/kat 

groen 

Tent   4 m x 4 m   

binnen-tent  1.275 --- 

dubbel-dak 875 Niet beschikbaar 

dubbel-dak met 2m voorterras 1.185 - 

Tent   5 m x 4 m   

binnen-tent  1.545 --- 

dubbel-dak 1.055 Niet beschikbaar  

dubbel-dak met 2m voorterras 1.450  

Tent   6 m x 4 m   

binnen-tent  1.625 ---  

dubbel-dak 1.115 Niet beschikbaar 

dubbel-dak met 2 voorterras 1.550 - 
 

Supplement voor koorden met houten spanners : 25 euro à 30 euro (tent met 2m voorterras)  
 

OPTIE : gegalvaniseerde gietijzeren T-piketten tegen meerprijs !  
 

 
 

 
 

 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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SHELTERS, “RODEO - Extra Afwerking”   2022 
 

TAFEL-SHELTERS 
 

* Tafel-shelters in 100 % waterdichte katoendoek, in zwaar doek (340 gr/m²), in de kleuren 
écru of groen.  
=> Ook verkrijgbaar in extra zware katoen/polyesterdoek van 450 gr/m², kleur groen. 
 
* 'Extra Rodeo-afwerking': 
  - Versterkte aanspanningen elke 65 cm, met zware sangel. 
- Aanspankoorden in nylonkoord (4,0 mm), met metalen spanners 
- Supplement voor houten spanners. 

 
 Compleet buizenstel met 3 verticale tentstokken (2,50m) en ligger in zwaar 

gecadmiëerd staal (diameter  32 mm x 1,5 mm). 
 
 

 
 

 
 
Prijzen in Euro 
 

340 gr katoendoek 
Wit (= ecru) of Groen 

450 gr polyester/ 
katoendoek 

 

Tafel-shelter 4 x 6 m, met ligger + rechtstaande 
stokken van 2,5 m hoogte (ligger = 4 m) 
 
Supplement voor  houten spanners : 10 euro 

 
 

845 

 
 

Niet 
beschikbaar  

Tafel-shelter 6 x 6 m, met ligger + rechtstaande 
stokken van 2,5 m hoogte (ligger = 6 m) 
 
Supplement voor  houten spanners : 12 euro 
 

 
 

1.145 

 
 

Niet 
beschikbaar  

 
OPTIE : gegalvaniseerde gietijzeren T-piketten tegen meerprijs ! 

 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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Shelters, RODEO-”Extra Afwerking”    2022 
 

VUUR-SHELTERS 

 
 
 
Vuur-shelter 4 x 2 :  (zie foto) 
  - Middenvlak van 2 m, voorluifel van 50 cm, afhang   
 achteraan van 150 cm      
  - Volledig versterkt op de hoeken en liggers. 
  - Buizenstel : 2 tentstokken van 2,10 m  
  2 tentstokken van 2,50 m  
  2 liggers van 2 m  
 
 
 
 
 

 

 

 
Prijzen in Euro 
 

340 gr 
zwaar wit of 
zwaar groen 

450 gr 
poly/katoen 

groen 

Vuur-shelter 4 x 2 m, inclusief 2 liggers + 4 
rechtstaande stokken  
 

 
525 

 
595 

 

 

 

 

 

HUDO-HOKJE (LAVATORY) 

 
* Dak en zijwanden in zware PVC (600 gr/m2), , met afhang vooraan.  
* Op een armatuur van 4 rechtstaande stokken van 32 mm, met ligger vooraan 
* Compleet met aanspankoorden en piketten. 
* Afmetingen : 1,40 x 1,40 m 
* Hoogte : vooraan 2 m, achteraan 1,80 m 

Prijs:  in PVC mat (grijs of groen) :  555 euro    

 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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GRONDZEILEN       2022 
 

 

De grondzeilen voor patrouille-tenten en armatuurtenten worden gemaakt in 
extra zwaar polyester/pvc van  600 gram per m², zeer sterk en met een lange 
levensduur. 
 
De kleur van deze grondzeilen is donkergroen (mat) 
 
Aangezien de vele vragen om verschillende afwerkingen, geven wij U hierna onze diverse 
mogelijke afwerkingen. 
 
Bovendien kan het grondzeil aangepast worden aan de tent, zodat een perfecte afsluiting 
verkregen wordt. Hierbij worden in de slijklappen van de tent extra ringen ingeslagen, die 
perfect overeen komen met de ringen in het grondzeil, zodat met één grondpiket zowel 
grondzeil als slijklap worden vastgelegd. 
 

 

 
1/ Grondzeilen voor patrouille-tenten :   (alle prijzen in euro ) 
 

 

 

Afmeting 

Niet-versterkt 

Zonder 

ringen 

niet-

omgezoomd 

met ringen 

versterkt 

met ringen 

Supplement  

Aanpassing 

4 x 4 m 190 210 245 65 

5 x 4 m 210 230 285 80 

6 x 4 m 250 275 315 95 

 

 

 
2/ Grondzeilen voor armatuur-tenten :   (alle prijzen in euro ) 
 
Grondzeilen in polyester/PVC van 600 gram, in volgende afmetingen : 
 
 

 2 m breedte x 5,65 m lengte  

 
185 euro 

 4 m breedte x 5,65 m lengte  

 

295 euro 

 6 m breedte x 5,65 m lengte  

 
475 euro 

 
 

 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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SCOUT : koppelbare frame-tent met verlengdelen   2022 

 

* Basis-tent :  4,00 m lengte x 5,65 breedte, deelbaar door middel van ritsen 

* Uitbreiding : De basis-tent is uitbreidbaar met modules van 2,00 m (of 4,00 m) lengte  
  door middel van zware nylon-ritsen, met afdekflap,  

De uitbreiding is volledig oprolbaar met zware spanriemen met klemgespen! 

 

* Afmetingen :  Middenhoogte 2,75 m - Zijhoogte 1,72 m. 
 

* Armatuur  : aluminium buizen van 40 mm diameter (2mm wanddikte) 

  verzinkte stalen koppelstukken. 
* Tentdoek : Dak en zijwanden in extra zware katoen/polyesterdoek van 450gr/m². 
* Afwerking : Deuren in voor- en achterkant, met dubbele rij zware klossen (knopen). 
  In de basis : 4 ventilatie-ramen met muggengaas, met oprolbare volants. 
  In elke uitbreiding : 2 ventilatie-ramen. 
  De tent is rondom afgewerkt met zware PVC muren van 40 cm, en  

voorzien van aanspanpunten (alle 50 cm). 
  Alle 2 m een stormtouw. 
  Kompleet met piketten en tentzakken. 
* Kleur      : wit (écru ) of groen.  (prijs-supplement voor wit) 
 

* Prijs : basis-tent  4,00 m x 5,65 m  :   2.995 euro 
           uitbreiding 2,00 m x 5,65 m :  1.395 euro 
  uitbreiding 4,00m x 5,65 m :   2.195 euro 
  PS : Supplement voor bestelling van uitbreidingen voor bestaande tenten !! 
 

* OPTIES : - oprolbare zijwand met ritsen   :  285  euro voor 2 ritsen  
  - volant in plastiek (0,40 mm)   :   75  euro per stuk 
   

 

 
 

 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 

 



Pag 12   

HOPMAN  6 m : vaste frame-tent (niet-deelbaar)  2022 
 

* Afmetingen :  Lengte :  6,00 m      x  Breedte :     5,65 m 
  Middenhoogte : 2,75 m     Zijhoogte :  1,72 m. 
 
* Armatuur  : aluminium buizen van 40 mm diameter (2mm wanddikte) 
  verzinkte stalen koppelstukken. 
   
* Tentdoek : Dak en zijwanden in extra zware katoen/polyesterdoek van 450gr/m2. 
* Afwerking : Deuren in voor- en achterkant, met dubbele rij zware klossen (knopen). 
  3 ventilatie-ramen met muggengaas, met oprolbare volants. 
  De tent is rondom afgewerkt met zware PVC muren van 40 cm, en voorzien 
  van aanspanpunten (alle 50 cm). 
  Alle 2 m een stormtouw. 
  Kompleet met piketten en tentzakken. 
 
* Kleur      : wit (écru ) of groen. (prijs-supplement voor wit) 
 
* Prijs : tent  6,00 m x 5,65 m  :   3.350 euro 
            
OPTIES : - oprolbare zijwand met ritsen   :  285  euro voor 2 ritsen 
  - volant in plastiek (0,40 mm)   :   75  euro per stuk 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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HOPMAN  8 m : deelbare frame-tent     2022 
 

* Afmetingen :  Lengte :  8,00 m        x  Breedte :     5,65 m 
  Middenhoogte : 2,75 m    Zijhoogte :  1,72 m. 
  Deze tent is deelbaar in 2 stukken van elk 4 m lengte, door middel van 
  zware nylon-ritsen, en voorzien van een ruime afdekflap.    
 
* Armatuur  : aluminium buizen van 40 mm diameter (2mm wanddikte) 
  verzinkte stalen koppelstukken. 
   
* Tentdoek : Dak en zijwanden in extra zware katoen/polyesterdoek van 450gr/m². 
* Afwerking : Deuren in voor- en achterkant, met dubbele rij zware klossen (knopen). 
  4 ventilatie-ramen met muggengaas, met oprolbare volants. 
  De tent is rondom afgewerkt met zware PVC muren van 40 cm, en voorzien 
  van aanspanpunten (alle 50 cm). 
  Alle 2 m een stormtouw. 
  Kompleet met piketten en tentzakken. 
 
* Kleur      : wit (écru ) of groen.  (prijs-supplement voor wit) 
 
* Prijs : tent  8,00 m x 5,65 m  :    Niet beschikbaar 
 
OPTIES : - oprolbare zijwand met ritsen   :  285  euro voor 2 ritsen 
  - volant in plastiek (0,40 mm)   :   75  euro per stuk 
   
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

RODEO TENTEN 
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HOPMAN  10 m : deelbare frame-tent     2022 
 

* Afmetingen :  Lengte :  10,00 m      x  Breedte :     5,65 m 
  Middenhoogte :   2,75 m     Zijhoogte :  1,72 m. 
  Deze tent is deelbaar in 2 stukken van 4m + 6m lengte, door middel  

van zware nylon-ritsen.  en voorzien van een ruime afdekflap.  
  * Armatuur  : aluminium buizen van 40 mm diameter (2mm wanddikte) 

  verzinkte stalen koppelstukken. 
   
* Tentdoek : Dak en zijwanden in extra zware katoen/polyesterdoek van 450gr/m². 
* Afwerking : Deuren in voor- en achterkant, met dubbele rij zware klossen (knopen). 
  5 ventilatie-ramen met muggengaas, met oprolbare volants. 
  De tent is rondom afgewerkt met zware PVC muren van 40 cm, en  

voorzien van aanspanpunten (alle 50 cm). Alle 2 m een stormtouw. 
  Kompleet met piketten en tentzakken. 
* Kleur      : wit (écru ) of groen.  (prijs-supplement voor wit) 
 

* Prijs : tent  10,00 m x 5,65 m  :     Niet beschikbaar 
 

* Opties : zelfde opties als bij HOPMAN 8 verkrijgbaar  
    

 

 
 

 

HOPMAN  12 m : deelbare frame-tent     2022 
 

* Afmetingen :  Lengte :  12,00 m      x  Breedte :     5,65 m 
  Middenhoogte :   2,75 m     Zijhoogte :  1,72 m. 
  Deze tent is deelbaar in 2 stukken van elk 6 m lengte, door middel van 
  zware nylon-ritsen, en voorzien van een ruime afdekflap.    
* Armatuur  : aluminium buizen van 40 mm diameter (2mm wanddikte) 
  verzinkte stalen koppelstukken. 
   
* Tentdoek : Dak en zijwanden in extra zware katoen/polyesterdoek van 450gr/m². 
* Afwerking : Deuren in voor- en achterkant, met dubbele rij zware klossen (knopen). 
  6 ventilatie-ramen met muggengaas, met oprolbare volants. 
  De tent is rondom afgewerkt met zware PVC muren van 40 cm, en  

voorzien van aanspanpunten (alle 50 cm). Alle 2 m een stormtouw. 
  Kompleet met piketten en tentzakken. 
* Kleur      : wit (écru ) of groen. (prijs-supplement voor wit) 
 
* Prijs : tent  12,00 m x 5,65 m  :   Niet beschikbaar  
 
* OPTIES : zelfde opties als bij HOPMAN 8 verkrijgbaar  
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TOEBEHOREN voor Hopman en Scout   2022 
 

Armatuur-onderdelen :   
  

aluminium-ligger van 245 cm : 29,50 euro 

aluminium-ligger van 200 cm : 24,50 euro 

aluminium-onderpaal met voet : 44,50 euro 

koppelstuk  4-wegs  33,50 euro 

eind-koppelstuk 3-wegs : 29,00 euro 
 
 
 

TOEBEHOREN voor PATROUILLE-TENTEN 
 

TENTSTOKKEN van 32 mm diameter : 
 

noklat van 4 m, voor- en achteraan doorboord: 59,00 euro 

noklat van 6 m, voor- en achteraan doorboord: 76,00 euro 

element van 1m, met verdunsel : 15,00 euro 

2-delige tentstok met pin van 210 cm : 35,00 euro 

2-delige tentstok met pin van 220 cm : Uit Stock 

3-delige tentstok met pin van 250 cm  Uit Stock 
 
 
 

Tent-piketten in staal          
 
 
T-piket in staal 30 cm :  netto-prijs   3,50 € per stuk  (per doos van 50 stuks) 
 

 
 
 

Top-piket in staal 30 cm :  netto-prijs   3,95 € per stuk  (per doos van 50 stuks) 
 

 
 
 

RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17, 9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 

tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 
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Hoe ons te bereiken : 

Op de E17 Gent-Antwerpen, afrit nr 13 (Waasmunster) nemen. 

Afslaan  richting Belsele- Sinaai. 

De oude baan Gent-Antwerpen (N70) dwarsen, richting Sinaai. 

In Sinaai-dorp, de baan richting Moerbeke  nemen. 

 

Na 3 km bereikt U een kruispunt, rechtdoor rijdt U de Keizerstraat in. 

Wij zijn gevestigd aan de linkerkant, nr 17  

 

 RODEO TENTEN 
Keizerstraat 17 

9112  SINAAI (ST-NIKLAAS) 
tel 03/776.06.93   -   gsm : 0477/37.03.94 

e-mail : info@rodeotenten.be 


