
Gelieve de inventaris na te kijken bij aankomst en 

eventuele gebreken onmiddellijk te melden.

OMSCHRIJVING PRIJS AANTAL AANTAL VERSCHIL TE 

AANKOMST VERTREK BETALEN

kast met eetgerei

glazen 1,17 24

melkkan 17,75 4

inox kan klein 35,00 3

inox kan groot 45,00 3

waterkannen 4,87 4

tassen 2,33 24

ondertassen 1,50 24  

dessertborden 3,00 24

glazen kommetjes 1,00 24

platte borden 4,35 24

soepbollen 2,35 24

diepe borden 4,00 24

pilsglazen 0,75 12

trappistglazen 2,25 6

wijnglazen 1,85 12

kriekglas 1,75 4

keuken

messen 1,75 30

lepels 1,00 30

vorken 1,00 30

koffielepeltjes 0,50 30

bestekbakken 5,00 1

INVENTARIS DE SCHILDKNAAP



OMSCHRIJVING PRIJS AANTAL AANTAL VERSCHIL TE 

AANKOMST VERTREK BETALEN

keuken (vervolg)

soepkommen 29,75 4

groentenkom laag 24,75 3

groentenkom klein 20,00 3

inox schotel groot 17,00 4

inox schotel klein 15,00 4

glazen slakom 7,50 3

pollepels 20,00 3

opdienlepels 6,50 6

schuimspaan 12,50 1

houten lepel 2,50 1

pollepel (1 liter) 36,50 1

aardappelstamper 11,50 0

klopper 12,00 1

kookpot (2 liter) 29,75 1

kookpot (4 liter) 35,50 1

kookpot (8 liter) 48,00 1

hoge kookpot (8 liter) 48,00 1

hoge kookpot (12 liter) 43,50 1

deksels 6,00 5

braadpan 42,00 2

sauteuse 24,75 1

inox vergiet 8,75 2

snijplanken 22,25 1

onderzetter 2,00 2

braadslede 35,00 1

koffiezet 248,00 1

glazen koffiekan voor koffiezet 25,00 2

waterkoker 29,50 1

vuilniszakhouder 185,00 1

PMD-zakhouder 4,00 1

flesopener 1,00 0

kurkentrekker 2,00 1

sleutel bergruimte 25,00 1



OMSCHRIJVING PRIJS AANTAL AANTAL VERSCHIL TE 

AANKOMST VERTREK BETALEN

Dagzaal

kussens 5,00 10

stoelen 108,00 24

tafels 178,00 6

Slaapkamers

hoofdkussens 7,00 20

beschermsloop hoofdkussen 8,00 20

matrasbeschermer 15,00 20

dekens 30,00 20

Poetsmateriaal

handveger 2,50 1

borstels 16,00 2

vuilblik 1,00 1

aftrekkers 5,00 2

dweilen 0,50 2

WC-borstels 2,00 2

emmers 1,75 2

Allerlei

sleutel voordeur 25,00 1

Ontleend materaal



ONDERHOUD EN EINDSCHOONMAAK 
 

  

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het huis, 

materiaal en het bos, ook tijdens het verblijf.  Sanitair en keuken dienen dagelijks grondig 

gepoetst te worden. 

Schoonmaakproducten breng je zelf mee . Borstels, vuilblikken, aftrekkers, schuurborstel, 

dweilen en emmers zijn ter plaatse. 

 

 

Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het domein in zijn oorspronkelijke staat 

achtergelaten. 

 

Hou rekening met volgende aandachtspunten voor de eindschoonmaak. 

 

Slaapkamers: - vuilbakjes leeg maken 

- de lavabo’s poetsen met water en product  

- de vloer van de slaapkamers en de gang goed borstelen  

    (de houten vloer mag niet met water gedweild worden) 

- slaapkamer beneden: borstelen en dweilen 

 

Trappen: - borstelen en dweilen 

 

Douches: - douchen grondig poetsen met een aangepast product  

    (verwijder de haren uit de putjes en afvoeren) 

- vloer borstelen en dweilen (schuren indien nodig) 

 

Keuken: - werkoppervlakken en spoelbakken poetsen 

 - fornuizen poetsen (alsook de wandtegels) 

- ijskast leegmaken en poetsen met een vochtige doek.  

(de stekkers mogen nooit uitgetrokken worden) 

- vloer schuren en dweilen 

 

Dagzaal: - tafels afkuisen 

- vloeren borstelen en dweilen 

- tafels en stoelen worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet. 

 

Bos en omgeving:  

 - verwijder alle sporen na bos- en pleinspel 

 - deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak 

 


