
 
Inventarislijst Repelaerhoeve: 
Op de inventarislijst vindt u alles wat er zich in accommodatie bevindt. 

U kunt zelf op het enquêteformulier aangeven wat er eventueel is gebroken of vermist. 
Eventuele breuk of vermissing wordt verrekend met de borg. 

Bestek   Glazen/ bekers  Afwas en schoonmaak 

45 messen   15 borrelglaasjes  

1 afwasborstel  
2 schuursponsjes 

45 vorken   15 wijnglazen  1 afwasbak 

45 lepels   15 bierglazen  4 emmers 

45 theelepeltjes   45 frisdrankglazen  div. schoonmaakmiddelen 

5 BBQ tangen     45 dessertschaaltjes  3 zachte bezems 

5 sauslepels   45 melkbekers  3 stoffer en blik 

5 aardappellepels  45 kunststofbekers  5 schoonmaakdoekjes 

5 groentelepels      8 waterkannen  2 vloertrekkers (in de douches) 

1 rasp    1 harde bezem (terras) 

2 kunststof spatel   Pannen  2 dweilen 

4 houten lepels  1 kookpan (30 ltr)     2 Leifheit dweilstokken +  

1 blikopener   2 kookpannen (21 ltr)  3 Leifheit dweilen 
1 flesopener 
     1 kookpan (17 ltr)   
1 kurkentrekker  1 sauspan (7 ltr)  Apparaten/ kasten 

1 broodmes   1 grootte braadpan  

   Koffiezetapparaat (met 2 
kannen) 

1 vleesmes   1 kleine braadpan  Koelkast 520 liter 

5 schilmesjes   3 koekenpannen  Vriezer (op 15 meter) 

1 pannenkoekmes  2 RVS ovenschalen  Magnetron met bakje en              

2 garde's  1 steelpan (3.1 liter)  Afdekdeksel 

1 schaar   10 pannen onderzetters  Vaatwasser incl. vaatwas zeep 

1 R.V.S. stamppotstamper  1 waterketel  6 pits gasfornuis incl. oven 

5 soeplepels     Dvd-speler 

1 schuimspaan   Servies  TV via glasvezel 

1 bakspaan   45 diner borden  Radio/CD speler 

  45 ontbijt borden   
Koffie en Thee   45 soepkommen   
Koffiebus met maatschep  5 broodmandjes  Diversen 

45 kopjes en schoteltjes  10 glazen of RVS schalen  Projectiescherm 

45 theeglazen  1 RVS litermaat 1,5 ltr.  Sfeer haard 

Koffiefilters en maatschep  2 RVS vergieten  Tijdschriften 

5 RVS theepotten  2 kunststof snijplanken   

5 thermoskannen koffie   

3 asbakken, 1 

buitenasbak  Gezelschapspelen 

2 rechauds  Glaskrat, papierkrat  Dam en schaaktafel 

5 RVS suikerpotjes   Bio emmer  Hinkel mat 

5 RVS melkkannetjes  EHBO trommel  Mens-erger-je-niet mat 

4 dienbladen  Calamiteitenkoffer  Ganzenbord mat 

In de Repelaerhoeve vindt u 1 persoonsbedden, welke voorzien zijn van een dekbed en kussen. 
Gebruik van lakens is verplicht! U kunt lakensets huren of u neemt zelf een hoeslaken, dekbedhoes en kussensloop mee. 
Wanneer u een lakenset huurt dient u zelf de bedden op te maken en weer af te halen.  

Na verblijf de vuile was in de wasmanden leggen. 

Toiletpapier, vuilniszakken, biozakjes, vaatwasmiddel en schoonmaak /afwasmiddelen zijn (ook extra) aanwezig,  
een servicepakket met keukenlinnen kunt u huren voor € 12,50 

 


