
 

 
 
Pop-up kassen 

 
Bouwconstructie 

De pop-up kassen zijn snel en efficiënt op locatie op te bouwen, door het bouwpakket-concept. De wanden 

en het dek bestaan uit vaste panelen welke op locatie eenvoudig kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd 

door ons vaste bouwteam. Doordat de kas is opgebouwd uit meerdere panelen is het mogelijk om de kas te plaatsen in 

een ruimte achter een kleinere toegangsweg. 

 

Beschikbare afmetingen 

Met de beschikbare materialen kunnen onderstaande maten worden gerealiseerd. Helaas is kleiner of groter 

niet mogelijk. Alle maten bieden een overspanning zonder steunpalen, oftewel een open ruimte. 

 

Breedte circa Diepte circa Aantal nokken (dakpunten) 

3 meter 6 meter 1 

6 meter 6 meter 2 

9 meter 6 meter 3 

12 meter 6 meter 4 

De 6 x 6 meter kas is te zien op de afbeelding hiernaast, deze heeft 2 nokken.  

 

Materiaalkeuze 

Alle kassen bestaan uit aluminium profielen, kunststof ruiten en zwarte afwerkprofielen. Er is gekozen voor kunststof 

ruiten om bezoekers in de kas een veilige ruimte te bieden zonder het gevaar van brekend glas. 

Uitgaande van een standaardopstelling (3 x 6 m. en 6 x 6 m.)  is de kas te betreden via een schuifdeur van circa 0,90m 

breed en circa 2 meter hoog. 

 

Bij de grotere afmetingen (9 x 6 m. en  12 x 6 m.) wordt in de voor- en achtergevel een schuifdeur geplaatst. De 

schuifdeur is naar keuze te vergrendelen met een oog-oog verbinding aan het deurkozijn en de deur. Hierin kan door u 

of de klant een hangslot worden geplaatst om de kas op slot te doen. 

Afhankelijk van uw wensen en de constructie kunnen er wanddelen in de zij-, voor- of achtergevel worden weggelaten 

tijdens de opbouw, waardoor er een bredere entree kan worden gerealiseerd. Deze bredere entree is dan in principe 

niet afsluitbaar. 

 



 

 

Houten vloer  

Pop-up kassen worden opgebouwd op een vloer van houten steenschotten. Deze vloer biedt de huurder een stevige 

basisvloer voor verdere decoratie. Daarnaast wordt de kasconstructie verankerd aan deze vloer. Bij het opbouwen van 

de kas buiten is de vloer verplicht. Staat de kas binnen dan kan de huurder ook aangeven geen vloer te willen.  

Als laatste beschermt de ondervloer ook de bestaande vloer van u of uw klant.  

Prijzen zijn gebaseerd op een vlakke ondergrond, natuurlijk kunnen we het uitvlakken van de ondergrond voor u 

verzorgen, op basis van nacalculatie.  

 

Decoratie 

Zodra de kas op locatie is opgebouwd, heeft de huurder de vrije hand voor de decoratie. Beplanting, meubilair,  

marktkramen, verlichting etc. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ook hangende constructies zijn mogelijk in de 

pop-up kassen, echter gezien de belasting op de constructie is niet alles mogelijk. Om te voorkomen dat de kasconstructie te zwaar wordt belast, is vooraf 

overleg gewenst. 

 

Stickerwerk 

Ook de buitenzijde van de pop-up kassen mag bestickerd worden. Bijvoorbeeld om privacy te creëren in de kas of 

juist het publiek te trekken met een boodschap. De enige voorwaarde voor bestickering is het gebruik van 

goed verwijderbaar stickermateriaal, welke zonder resten kan worden verwijderd. Houdt hierbij ook rekening  

met een (lange) huurperiode in de zon. 

Het ontwerp, de bestickering en het verwijderen kan tegen meerprijs worden verzorgd. 

De klant kan de bestickering zelf verzorgen nadat de kas is opgebouwd op locatie. Voor het afbouwen moet de 

bestickering weer verwijderd zijn. Mochten er toch resten achterblijven, dan worden hiervoor schoonmaakkosten 

in rekening gebracht. 

 

Op- en afbouw op locatie 

Een ervaren bouwploeg streeft ernaar om elke beschikbare maatvoering op locatie in een dagdeel op of af te 

bouwen. Hoe groter de kas, hoe groter het aantal personen in het bouwteam. Mocht er assistentie gewenst zijn voor 

de verdere inrichting en/of decoratie dan staat het bouwteam ook graag klaar. Arbeidsuren worden hiervoor op basis 

van nacalculatie in rekening gebracht. Graag vernemen we dit vooraf in verband met onze planning.  

 

We gaan er vanuit dat we met onze transportcombinatie tot naast de opbouwplaats kunnen rijden, zonder hinder 

van bijvoorbeeld hekken, heggen, trappen, etc. Mocht het niet mogelijk zijn om tot naast de opbouwplaats te rijden, 

kunnen wij hiervoor extra kosten rekenen.  

 



 

 

 

Transportmiddelen 

Het bouwteam neemt alle materialen in 1 rit mee. Hiervoor maakt men gebruik van een bestelbus met 

aanhangwagen. De totale lengte van deze combinatie is ca. 10 meter.  De twee grootste formaten kas worden vervoerd op 2 combinaties van bestelbus met 

aanhangwagen.  

 

Beschikbaarheid 

Iedere week van het jaar zijn pop-up kassen favoriet. Stuur een email met daarin het gewenste formaat en de tijdsperiode. Per email ontvang je 

reactie over de beschikbaarheid. Het is mogelijk om een kortlopende optie te krijgen. Zodra deze wordt overvraagd, nemen we met u contact op 

inzake de status. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer inspiratie én informatie op buitelaar-verhuurt.nl 

http://www.buitelaar-verhuurt.nl/

