Inventaris Spitimas
Woonkamer:
Airco, flatscreen televisie (Canal digitaal, nederlandse tv- en radiozenders), geluidsinstallatie,
dvdspeler, playstation 2, weerstation, eetkamertafel met 8 stoelen (waarvan 4 in slaapkamers in
gebruik), sofabank (om te bouwen tot 2 persoons-bed), zitbankje, ruime sortering boeken, diverse
tijdschriften en (bord)spelletjes, kaarsenhouders, kapstok (aan deur). Afstandsbediening airco.
(Open) keuken:
Complete keuken met apparatuur (gril-bakoven, electrische kookplaat, koel-vriescombinatie,
magnetron). Voor 6 personen bestek, luxe 6-delige messenset, kaasschaaf, kurkentrekker,
dunschiller, aardappelschilmesjes, schaar, aansteker, lucifers, meloensnijder, ananassnijder, 6-delig
lepelrek, pot met houten en kunststof keukengerei, schalen, diverse koekenpannen, diverse
kookpannen, diepe borden, ontbijtborden, dinerborden, eierdopjes, plastic drinkbekers, ruime
sortering koffiekopjes en mokken, ruime sortering theeglazen, 2 sets kinderbestek en twee sets
kinderservies (kunststof), bierglazen, wijnglazen, limonadeglazen, rakiglazen, waterkaraf plus
waterglazen, keukenrolhouder, voorraadbussen, plastic bewaarbakjes, diverse ovenschalen,
snijplanken, broodplank, Dolce Gusto koffieapparaat, waterkoker, koffiezetapparaat, thermoskan
voor heet water/thee, broodrooster, tosti-apparaat, electrische bakplaat, wijnkoeler, koelbox, grote
vuilnisbak, voorraadkast met hand- en theedoeken, vaatdoeken, tafellakens, ovenhandschoenen en
pannenlappen, EHBO doos, kaarsen, servetten, plakband, nachtlampje, naaigarnituur,
verlengsnoeren, stekkerdozen etc., diverse schoonmaakspullen. In de vriezer: 6 koelelementen,
ijsblokjesdoosjes
Badkamer:
Wastafel met kastjes en verlichte spiegel, verrijdbaar rekje, toilet, douchecabine, wasmachine,
voorraadrek met (bad)handdoeken, handdoekenrek, kledinghaken.
Slaapkamer beneden:
Airco, twee 1-persoonsbedden met satijnen onderlakens, overtrek en dekbedden, bedlampje, klokje,
nachtkastjes, klamboes (zowel éénpersoons als tweepersoons), kledinghaken, kast met beddengoed
en vrije ruimte, kledingbakken onder het bed, spiegel, afstandsbediening airco, prullenbak, stofzuiger
en bezem. Extra logeerbed (uitklapbaar).
Slaapkamer boven:
Airco, eén 2-persoonsbed met satijnen onderlakens, overtrek en dekbed, twee nachtkastjes, twee
bedlampjes, twee klokjes, toilettafel met grote spiegel, föhn, zeer grote kledingkast, klamboe,
afstandsbediening airco, prullenbakje.
Terras:
Schaduwdoek, grote eettafel met 6 tuinstoelen met tuinkussens en hoezen, loungeset met tafeltje,
twee kindertuinstoeltjes, losse kussentjes voor diverse zitplekken op terras en bij zwembad, glazen
tafeltje. Fleecedekens, kaarsenhouders, lampen, asbak, insectenbakjes, lichtslang, 2 wasrekjes met
wasknijpers, schoonmaakmateriaal.
Zwembad:
Twee pergola’s, 6 zonnebedden en twee tafeltjes, volleybal/waterpoloset.
Op aanvraag beschikbaar:
Babybedje met muggenhor, kinderstoel met stoelverkleiner, Deryan babytentje.

