Inventarislijst De Joris
Op de inventarislijst vindt u alles wat er zich in accommodatie bevindt. U kunt zelf op het enquêteformulier
aangeven wat er is gebroken. Eventuele breuk of vermissing wordt verrekend met de borg. Bij de Joris zijn de
lakens inbegrepen. Die vindt u in een wasmand in de hal. U dient zelf de bedden op te maken en weer af te
halen. Graag de vuile was weer in de wasmand leggen. Voor de vuile keukenlinnen staat een wasmandje in de
berging.
Bestek
15 messen
15 vorken
15 lepels
1 spatel kunststof 30 cm
1 spatel kunststof 40 cm
2 groente lepels
2 aardappellepels
2 sauslepels
2 kaasschaven 20 cm
2 soeplepels 38 cm
1 vleesmes
1 broodmes
2 schilmesjes
1 garde klein 30 cm
2 pollepels kunststof 31 cm
1 blikopener
1 rasp
1 schaar
1 flesopener
1 kurkentrekker
1 stamper
1 schuimspaan
1 bakspaan
1 vleesvork
2 barbecuetangen
Koffie en thee
15 kopjes
15 schoteltjes
15 theeglazen
15 theelepeltjes
15 gebaksvorkjes
15 melkbekers
2 dienbladen
2 theepotten 1,5 liter
2 thermoskannen (koffie)
2 suikerpotjes porselein
2 melkkannetjes porselein
2 ovale schotels melksetje
1 koffie filterdoos
1 koffiebus met maatschepje
2 rechaud

Glaswerk/Bekers
10 wijnglazen
15 frisdrankglazen
10 borrelglaasjes
10 bierglazen
2 waterkannen
5 kunststof bekers
5 kunststof bakje
Servies e.d.
15 ontbijt borden
15 platte borden
15 dessertschaaltjes
15 soepkommen
2 RVS schalen groot
2 RVS schalen klein
2 broodmanden
2 snijplanken
6 onderzetters
20 place mats
Pannen ed.
2 kookpannen (16,5 liter, 28 cm)
1 kookpan (6,2 liter 20 cm)
1 sauspan (3 liter 16 cm)
2 braadpannen (28 cm)
1 steelpan (1,5 liter)
2 koekenpannen (36 cm)
2 RVS ovenschalen
2 rechaud
1 RVS vergiet (25 cm)
1 RVS litermaat
1 magnetronbakje met
afdekdeksel
Apparaten/kasten
Koffiezetapparaat (met 1 kan)
Waterkoker
Koelkast (520 Ltr)
Vriezer
Vaatwasser incl. zeep
6 pits gasfornuis incl. oven
DVD recorder
Televisie via glasvezel
Radio/CD speler

Wasmachine
Magnetron

Diversen
EHBO trommel
Calamiteitenkoffer A
glaskrat
1 buiten asbak
Keukenrol houder
Papier krat
Wasmand keukenlinnen
Bloemenvaas
Gezelschapsspelen
Mens-erger-je-niet
Ganzenbord
Vloer schaakspel in de hal
Hinkelmat
Afwas en schoonmaak
Vaatwasblokjes
1 afwasbak
1 afdruiprek
2 afwasborstels
2 schuursponsjes
Diverse schoonmaakmiddelen
6 keukenhanddoeken
6 theedoeken
6 werkdoekjes
2 pannenlappen
Werkkast in leefruimte
2 emmers
2 zachte bezems
2 stoffer en blik
2 dweilen
1 vloertrekker
1 Stofzuiger
3 vloertrekkers in de douche
1 harde buiten bezem
2 kinderstoelen
1 kinderbedje met matras

