
Vakantiewoning. 
 
Inventaris 
Keukenkastjes en laden: 
 -1 plastic litermaat 
- 12 mokken- gekleurde 
-10 eierdopjes-wit 
- mini-zoutstrooiertje 
-theepot 
-1 roestvrij stalen suikerpot met deksel 
- 1 roestvrijstalen melkkannetje 
-1 plastic voorraad bus 
-2 langwerpige aardewerk ovenschalen 
-2 ronde glazen ovenschalen met deksel 
- 1 thermoskan 
-9 platte borden wit 
-10 diepe borden 
-10 ontbijt/dessertbordjes 
-10 glazen schaaltjes 
-2 kunststof snijplanken 
-1 glazen snijplank 
-1 schaaf 
-1 kinder - diep bordje 
-1 kinder – plat bordje 
-2 witte aardewerk kommen 
-1 mixer met 1p. deeghaken en 1 p. gardes  
- 1 r.v.s juskom 
-1 plastic sinaasappelpers 
-1 stamper 
-1 houten slacouvert 
-2 groente opscheplepels 
- 1 aard. opscheplepel 
- 1 juslepel 
- 10 grote lepels 
- 10 grote vorken 
- 10 grote messen 
- 12  gebaksvorkjes 
- 10 koffielepels 
- theelepeltjes (allerlei) 
-1 garde 
-1 blikopener 
-1 flesopener 
-1 kinderbestek: lepeltje +vorkje 
- 1 kookwekker 
- 1 kurkentrekker 
- 2 dunschillers 
- 2 aard. schilmesjes 
- 1 schaar 
- 1 kaasschaaf 
- 1  vleesmes ( glad snijvlak) 
- 1 broodmessen (gekarteld snijvlak) 
- 1 gr. mes  
- 3 houten lepels 
-1 braadpan- zwart 
-10 place- mats 
-5  onderzetters 
-1 grote beslagkom 
-1 zeef 
 - 1 r.v.s. hapjespan 
-  1 r.v.s. vergiet 
 - 1 r.v.s soeppan 
- 1 r.v.s. grote kookpan  
- 1 r.v.s. middelgrote kookpan  
- 2 r.v.s. kleinere kookpannen  
- 1 r.v.s. steelpan  
- 1 tefal  koekenpan  
- afwasteiltje+ afwaskwast+ schuursponsje    
 
Keuken: 
- 1 waterkoker 
- 1 grote magnetron  
- 1 koffiezetapparaat 
- 1 Senseo   
- 1 broodrooster 
- koel-/diepvries  kast 
-elektrisch fornuis met oven 
-afzuigkap 
-vaatwasser  
-elektr. frituurpan 
 lepelrek: 
- soeplepel 
- juslepel 
-schuimspaan 
- vleesvork- pannenkoekmessen                             
-pastaschep 
-blusdeken 

 
 
 
 
 
 
Bijkeuken: 
-wasmachine 
-droogtrommel 
-droogmolen 
-brandblusser 
-stofzuiger 
-veger 
-strijkplank 
-strijkijzer 
-veger en blik 
-emmer en dweil 
- droogrek 
 
Kamer:      
-salontafel 
-6 persoon bankstel 
-7 kussens 
-grote leren stoel 
 
-eethoektafel 
-6 eethoekstoelen 
-6 eethoekstoelkussens 
-houten leunstoel met kussen 
-gr. en klein dienblad 
-4 barkrukken 
 
-“deken”kist 
-Kastje 
 
-Bergmeubel: 
-flatscreen (kabel) 
-verschillende boeken. 
Glaswerk: 
-6 bierglazen 
-6 witte wijnglazen 
-6 rode wijnglazen 
-6 longdrinkglazen 
-6 whiskyglazen 
-6 borrelglaasjes 
-6 limonade glazen 
-12 kop- en schotels 
-gebakschaal 
-10 gebakschaaltjes 
- 6 kommetjes: ronde en vierkante 
-Allerlei spelletjes 
 
 Boven: 
 Grote slaapkamer: 
-3 éénpersoonsbedden met 
elk een molton (2 x: 0.90/2.00 en 1 x 0.80/1.90) 
-3 kussens met ondersloop 
-3 éénpersoons dekbedden 
-3 nachtkastjes + lampjes 
-Grote linnenkast; prullenmand  
-wastafel met spiegel 
-Salontafel; fauteuil 
 
Achter slaapkamer: 
-2 éénpersoonsbedden met elk een molton(2x 0.90/2.00) 
-2 kussens met ondersloop 
-2 éénpersoons dekbedden 
-2 nachtkastjes + lampjes 
-Grote linnenkast; prullenmand 
-Spiegel; stoel 
 
Twee-persoonsslaapkamer: 
-1 tweepersoonsbed met molton(1.40/2.00) 
-2 kussens met ondersloop 
-2 éénpersoons dekbedden 
-1 kleine linnenkast; prullenmand 
-spiegel; stoel 
 
Grote inloopkast: 
8 zomerstoelkussens 
 
Terrassen: 
1 terrastafel met 7 stoelen 
1 terrastafel met 6 stoelen 


