Checklist Residentie Rodin
Status februari 2018
De controle van de inventaris dient te gebeuren onmiddellijk bij aankomst en
net voor het vertrek.
Deze lijst is ook handig om bij de voorbereiding van uw vakantie te checken
wat al dan niet reeds aanwezig is in de vakantiewoning. Zo voorkomt u overbodige
bagage.
Plaats commentaar achter elke regel als je eigen controle afwijkt van de checklist
hieronder.
Het niet invullen van deze checklist heeft het inhouden van de waarborgsom
tot gevolg.

Naam & periode huurder: ____________________

1. keuken
Kast beneden langs de deur (onder koelkast)
12 placemats
11 platte ronde borden bruin
29 platte ronde borden wit
Schuif
9 koffielepeltjes
19 soeplepels
18 messen
21 vorken
4 kleine vorken
Kast beneden kookvuur
3 steelpannen
6 kookpotten met deksel
kast beneden kookvuur
2 houten snijplanken
Slazwierder
Vergiet
3 plastic kommen
1 stenen kommen
Schuif 1 beneden onder kookvuur
1 grote sauslepel
1 spaghettivork
3 houten bestek
2 kurkentrekker
2 schaar
1 blikopener
Bestel allerlei
Schuif 2 beneden onder kookvuur
9 kurken onderleggers
2 sleutels kamers
Reserve-onderdelen Senseo
kast beneden pompebak
1 vuilemmer (plastic zak in plaatsen voor gebruik aub)
kast boven langs deur

3 kommen
7 ondertassen
16 tassen
4 mokken
21 frisdrankglazen
13 borrelglazen
5 eierdopjes
6 ijscoupes
2e kast boven langs deur
15 champagneglazen
8 wijnglazen
5 bierpinten
3 ijscoupes
2 plastic bekertjes

2. Aanrecht
1
1
1
1
1

koffiezet voor gemalen koffie
waterkoker
messenblok met 4 scherpe messen
Senseo-apparaat
Radio/CD/USB-speler

1
1
5
2
1
2

tafel (uittrekbaar) met 8 stoelen
fruitschaal
bloempotjes met plant
barkrukken
wandklok
canvassen tegen de muur

3. Eetruimte

4. Woonkamer
2 x 3-zit-zetel (waarvan 1 divanbed)
Werking divanbed :
o Grijp nooit de rugleuning vast en werk enkel met de zitvlakzone.
o Kieper de zitvlakzone naar achteren tot de rugleuning plat ligt en je een “klik” hoor.
o Laat de zitvlakzone zakken en je hebt een bed.
o Neem de zetelhoes van het bed en plaats de kussens en donsdeken.
o Om terug dicht te plooien grijpt u weer het zitvlak en plooit dit naar boven totdat u een klik hoort. U komt even
naar beneden en terug naar boven voor een 2 e klik. Dan kan u het zitvlak naar beneden doen, en de rugleuning
zet zich recht. Plaats zetelhoes terug.

1 TV-meubel met TV – DVD/Video en diverse films voor alle leeftijden
1 vaasdecoratie + ronde lamp
2 salontafeltjes + staanlamp

5. Slaapkamer 1 (voor twee personen)
1 tweepersoonsbed met matras (160 x 200 cm)
1 tweepersoonsmatrasbeschermer
2 kussens met kussenbeschermer
1 tweepersoonsdonsdeken
Gezelschapsspelletjes in de kast

6. Slaapkamer 2 (voor twee personen)

1 stapelbed met matras.
2 matrasbeschermers
2 kussens met kussenbeschermer
2 éénpersoonsdonsdeken
In de kast : donsdeken + 2 kussens met kussenbeschermer voor divanbed
In de kast : opplooibaar reisbedje van Cars

7. Slaapkamer 3 (voor twee personen)
1
1
2
1

tweepersoonsbed met matras (160 x 200 cm)
tweepersoonsmatrasbeschermer
kussens met kussenbeschermer
tweepersoonsdonsdeken

8. Toilet

1 borstel met houder
1 afvalbakje

9. Badkamer 2
Aftrekker, droogrekje, stofzuiger, poetsmiddelen, WC-borstel met houder
1 afvalbakje

