
The Sleeping Agency Temporary sleeping accommodations



Een uniek slaapconcept waar sfeer en beleving centraal staan. De Festivalcaravans 

brengen iedere camping weer dat echte kampeergevoel. Gasten slapen in een 

compleet uitgeruste caravan welke zich bevindt in een gezellige straat met andere 

caravans waarin iedere caravan zijn eigen tuintje heeft.

PRIJSRANGE INDICATIE
€280 - €400 per accommodatie, per 

weekend.

GESCHIKT VOOR
1 tot 4 personen

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 1 stuk

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 25 stuks

INTERIEUR INFORMATIE
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2, 3 en 4 persoonscaravans. Standaard voorzien 

van 1 of 2 bedden met daarop een hoeslaken. Naast de diverse opbergkastjes is er 

verlichting aanwezig en zijn er diverse stroompunten in de caravan. Ook zijn alle 

caravans afsluitbaar.

INTERIEUR OPTIES
Opgemaakte bedden, koelkast

DECORATIE BUITENKANT
Ambiance verlichting buitenkant 

caravan, luifel, buitenzitje, Perzisch 

tapijt, schapenhekjes, lampionnen, 

prikkabel.

*Andere wensen? Neem contact met ons op!



De ultieme festival unit voor tot maar liefst 8 personen gegoten in de sferen van een 

knus huisje. De Festivalty is uit te rusten in verschillende opstellingen. Zo kan de 

accommodatie worden voorzien van maximaal 8 bedden maar het kan ook als 2 losse 

ruimtes van 4 bedden worden verhuurd middels het plaatsen van een tussenwand.

PRIJSRANGE INDICATIE
€600 - €800 per accommodatie, per 

weekend.

GESCHIKT VOOR
4 tot 8 personen

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 1 stuk

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 10 stuks

INTERIEUR INFORMATIE
Deze accommodatie is standaard voorzien van Bed-Stay stapelbedden, matraslakens 

en bedgordijnen. De accommodatie kan worden afgesloten met een bijgeleverd 

hangslot.

INTERIEUR OPTIES
Opgemaakte bedden, verlichting, 

stroompunten, houtenvloer, 

opberglades

DECORATIE BUITENKANT
De gehele buitenkant (op het dak na) 

is te voorzien van eigen branding en 

ontwerp. Daarnaast zijn de volgende

opties beschikbaar: ambiance 

verlichting buiten, buitenzitje, 

Perzisch tapijt, schapenhekjes, 

lampionnen, prikkabel
*Andere wensen? Neem contact met ons op!



Een hostel op locatie voor zowel crew als bezoekers. Het Bed-Stay Hostel biedt de 

mogelijkheid om met grote aantallen mensen te kunnen slapen op een relatief klein 

oppervlak. Door het unieke en innovatieve ontwerp kunnen gasten zonder verlies 

van privacy slapen in een compacte setting.

INTERIEUR INFORMATIE
Deze accommodatie is standaard voorzien van Bed-Stay stapelbedden, matraslakens 

en bedgordijnen.

PRIJSRANGE INDICATIE
€15 - €35 per persoon, per nacht.

GESCHIKT VOOR
20 tot 1.000 personen

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 20 bedden

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 1.000 bedden

INTERIEUR OPTIES
Opgemaakte bedden, verlichting, 

stroompunten, lockers, 

opberglades, branding bedden

*Andere wensen? Neem contact met ons op!



Met een CozTent kunnen bezoekers slapen in een knusse tent. Middels zijn hoge 

plafond van wel hoger dan 2,5 meter in het midden, kun je gewoon staan in de tent. 

En door de verschillende maten van 4, 5 en 6 diameter is er voor iedereen een optie!  

Al met al een echte sfeermaker op de camping en een genot voor het oog.

INTERIEUR INFORMATIE
Deze accommodatie is standaard voorzien van 2 tot 4 veldbedden of matrassen. 

De accommodatie kan worden afgesloten met een bijgeleverd hangslot.

DECORATIE BUITENKANT
Ambiance verlichting buiten, 

buitenzitje, prikkabel

PRIJSRANGE INDICATIE
€190 - €300 per accommodatie, per 

weekend.

GESCHIKT VOOR
2 tot 4 personen

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 10 stuks

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 150 stuks

INTERIEUR OPTIES
Opgemaakte bedden, tapijt, 

nachtkastjes, nachtlamp, 

stroompunten, koelkast

*Andere wensen? Neem contact met ons op!



KarTent, de innovatieve circulaire en milieuvriendelijke kartonnen tent! Het 

kartonnen materiaal blokkeert het zonlicht en isoleert, waardoor je tent donker en 

koel blijft. Verder is hij  comfortabel voor 1 tot 4 personen en makkelijk aan te bieden 

zonder borg! 

INTERIEUR INFORMATIE
Deze accommodatie is standaard leeg van binnen. DECORATIE BUITENKANT

Bedrukbaar, zelf versieren met verf 

en krijt, prikkabel, kartonnen stoel, 

kartonnen tafel

PRIJSRANGE INDICATIE
KarTent: €25 - €50 per 

accommodatie, per weekend.

KarTent XL: €75 - €150 per 

accommodatie, per weekend.

GESCHIKT VOOR
1 tot 4 personen (KarTent en 

KarTent  XL)

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 10 stuks

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 1.000+ stuks

INTERIEUR OPTIES
Luchtbedden, foambedden, 

slaapzakken, kussen

*Andere wensen? Neem contact met ons op!

KARTENT & KARTENT XL



Op een bijzondere plek slapen onder versleten spijkerbroeken tijdens je favoriete 

festival, in de achtertuin of op een andere prachtige locatie in binnen of buitenland. 

Comfortabel verblijven in een duurzame tent,  wist je dat de BlueCAMP tent voor 

25% gerecycled denim, 50% polyester en 25% katoen bestaat?

INTERIEUR INFORMATIE
Standaard worden de tweepersoonstenten aangeboden met twee luchtbedden, 

twee kussens en bedlinnen.

DECORATIE BUITENKANT
Prikkabel, buitenzitje, tafel

PRIJSRANGE INDICATIE
€180 - €250 per accommodatie, per 

weekend.

GESCHIKT VOOR
1 tot 2 personen

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 10 stuks

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 40 stuks

INTERIEUR OPTIES
Slaapzak

*Andere wensen? Neem contact met ons op!

BLUECAMP



De uitgebreide variant van BlueCAMP: comfortabel verblijven in een duurzaam 

tentenkamp en gewekt worden met een heerlijk vers ontbijtje! BlueCAMP, 

Tent&Breakfast verzorgt een uniek tentenkampement met 2-persoonstenten met 

daarbij een tarp dat onderdak biedt aan 80 personen.

INTERIEUR INFORMATIE
Standaard worden de tweepersoonstenten aangeboden met twee luchtbedden, 

twee kussens en bedlinnen.

DECORATIE BUITENKANT
Het BlueCAMP Tent&Breakfast 

kampement word geleverd met een 

tarp van 9x10 meter. Hieronder wordt 

de bar opgesteld.

PRIJSRANGE INDICATIE
€350 - €420 per accommodatie, per 

weekend.

GESCHIKT VOOR
1 tot 2 personen

MINIMALE AFNAME
Leverbaar vanaf 15 stuks

MAXIMALE AFNAME
Leverbaar tot 40 stuks

INTERIEUR OPTIES
Slaapzak

*Andere wensen? Neem contact met ons op!

BLUECAMP TENT&BREAKFAST
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