Inventarislijst
18E

Entree/Hal
Mand met paraplus
Wandkapstok met haken
4 hangertjes
rugzak
regenponcho’s
spiegel
deurmat binnen/borstelmat buiten

Meterkast met cv ketel
stofzuiger
huishoudtrapje
emmers
div.schoonmaakdoekjes
ruitenwissers

Badkamer
Bad/douchecabine/toiletmeubel met 2 laden/spiegel met verlichting
plancet
7 handdoeken
7 badlakens
7 washandjes
2 wandbekers
tissues
handzeep
wasmand
pedaalemmertje
douchecabine ruitenwisser
haardroger

Slaapkamer
bed 160x200 voorzien van katoenen dekbed, bedlinnen en 2 kussens
plaid en 2 sierkussentjes
2 nachtkastjes
2 bedlampjes
kledingkast met hangertjes en laden
2 extra verschoningen bedlinnen
1 reserve molton set
4 strandlakens
2 extra kussens
2 wandrekjes met voor lange kleding

Toilet
fonteintje
handzeepdispenser
wc rolhouder
wc borstel
4 gastendoekje
wasmachine
wasdroger
stoom strijkbout
strijkplank

Kamer/keuken
zeepdispenser
vaatborstel
schuurspons
Mellita kofiiezetter (filter)
Krups Nespresso apparaat
Rowenta waterkoker
Amefa messenblek
ovenschaal groot

ovenschaal klein
Philips staafmixer
pannenset (5 van groot naar klein)
koekenpan groot
koekenpan klein
wokpan
2 mosselpannen
braadpan (groot)
thermo koffiekan
vruchtensap kan
vergiet
citruspers
melkschuimer)
12 delig bestek
12 delig visbestek
div. opscheplepels
spaghetti lepel
aardappelstamper
2 oestermesjes
2 kurketrekkers
wijnthermometer
keukenhanddoekhanger
keukenhanddoek
theedoek
ovenwant
pannenlappen
broodmandje
schuimspaan
houten pollepels
filterzakjeshouder
koffiebus
wijnkoeler

champagnekoeler
theedoos
koekjestrommel
peper en zoutmolen
rekje met 8 koffiebekers
melk en suiker potje
keukentrolley
snijplanken
pedaalemmer
dienblad
kaasschaaf
zeefje
knoflookpers
pizzasnijder
dunschiller
aardappelschilmesje
gardes
kaasrasp
blikopener
flesopener
ijslepel
schaar
fruitmand
8x bord groot
10x ontbijtbordje
10x serveerschaal div. afm.
Juskom
8x gebakschotel
4x eierdop
4x espressokopje
4x theeglas
2x soepkom

8x (snack) kommetje
4x waterglas
8x limonadeglas
Wijnkan
4x champagneglas
4x longdrink groot
4x longdrink klein
4x whiskyglas
4x borrelglaasje
div. rode wijn glazen
div. witte wijn glazen
4x placemat kunststof
4x placemat stof
2 tafellopers stof
1 tafellaken met 4 stoffen servetten
diverse onderzetters
3 pannenonderzetters
Keukenweegschaal
Short
div. keukenhanddoeken en theedoeken
vaatdoekjes
extra aanwezig; voor picknick of boottripje
koelbox
koelelementen
4x wijnglas, 3x limonadeglas, 2x longdrinkglas
4x hapjes bewaarbakje
8x bord klein, 4x bord groot, 4x koffiebeker
div. bestek
TV JVC
JVC CD/DVD/radiospeler
2 boxjes
2x afstandbediening

Servieskast
Tv meubel
eettafel met 4 stoelen
dressoirkast
3 zitsbank
2 fauteuils
salontafel
hoektafel c.q.kussenbox (kussens voor buiten!)
leeslamp

Terras
2 ligbedden
eettafel met 4 stoelen
div. bijzettafels
Weber BBQ op gas
koffertje met BBQ accessoires
metalen terras set, 4 stoelen en tafel
vogelvoederhuisje

Mocht er iets niet bij staan wat u wel nodig heeft tijdens uw verblijf, laat het ons dan even
weten. Wellicht dat we het alsnog voor u kunnen toevoegen.

