
Gelieve de inventaris na te kijken bij aankomst en 

eventuele gebreken onmiddellijk te melden.

OMSCHRIJVING PRIJS AANTAL AANTAL VERSCHIL TE 

AANKOMST VERTREK BETALEN

keuken

soepbollen 2,35 99

diepe borden 4,00 96

glazen kommetjes 1,00 100

platte borden 4,00 96

tassen 2,21 100

ondertassen 1,50 99

glazen 1,11 105

koffie-/theekannen 45,00 12

waterkannen 4,65 9

pollepels 17,75 9

opdienlepels 6,50 10

grote borden 3,00 3

messen 1,75 100

lepels 1,00 100

vorken 1,00 100

koffielepeltjes 0,50 100

bestekbakken 5,00 3

soepkommen 29,75 10

groentenkom 24,75 10

vleesschotels 29,75 7

mixer 434,00 1

microgolf 79,00 1

inductiekookplaat 99,00 1

INVENTARIS DOMEIN



OMSCHRIJVING PRIJS AANTAL AANTAL VERSCHIL TE 

AANKOMST VERTREK BETALEN

keuken (vervolg)

inox ketel hoog  50 l 

(D.40,H.40) 147,50 1

inox ketel hoog 35 l  

(D.35,H.35) 99,00 2

inox ketel halfhoog 22 l  

(D.36,H.22) 93,35 1

inox ketel hoog 24 l  

(D.28,H.28) 99,00 2

inox ketel hoog 10 l            

(D.24, H.24) 48,00 1

inox ketel hoog 10 l 

(D.24,H.22,5) 20,00 1

inox ketel laag 5 l met deksel 19,99 1

deksels (op elke ketel één) 12,00 9

pot 1,9 l met deksel (d 16, H 10) 9,99 1

pot 2,7 l met deksel (d 18, H 11) 10,00 1

pot 3,6 l met deksel (d 20, H 12) 14,99 1

steelpannen 35,00 5

braadsledes 68,00 1

warmwaterketels 24,75 1

vergiet 36 cm 65,00 1

vergiet 40 cm 70,00 1

snijplanken 17.50 4

pollepels 24,75 3

sauslepels 10,00 2

schuimspaan 12,50 1

sausklopper 5,00 1

vleestang 9,50 1

houten lepel 6,00 0

roerspatel wit 9,00 1

pureestamper 24,00 1

vuilniszakhouder 185,00 1

percolator 75.00 1

koffiezet 248,00 1

glazen koffiekan voor koffiezet 25,00 2

waterkoker 165,00 1

vuilniszakhouder 185,00 1



OMSCHRIJVING PRIJS AANTAL AANTAL VERSCHIL TE 

AANKOMST VERTREK BETALEN

Poetsmateriaal

handveger 2,50 2

borstels 16,00 6

vuilblik 1,00 3

aftrekkers 5,00 6

schuurborstels 5,00 0

dweilen 0,50 6

WC-borstels 2,00 7

emmers 1,75 6

Slaapkamers

hoofdkussens 7,00 90

beschermsloop hoofdkussen 8,00 90

matrasbeschermer 10,00 90

dekens (De Schildknaap) 15,00 20

Toog

pilsglazen 0,75 60

palmglazen 1,75 12

hoegaardenglazen 1,50 6

trappistglazen 2,25 12

frisdrankglazen 0,75 60

wijnglazen 1,85 60

kriekglas 1,75 12

flesopener 1,00 0

kurkentrekker 1,50 1

Allerlei

sleutel voordeur De Burcht 10,00 1

sleutel voordeur De Schildknaap 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. 

 

 

 

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: - de vloer van de slaapkamers en de gang goed borstelen  

    (mag niet met water gedweild worden) 

- de lavabo’s poetsen met water en product. 

 

Trappen: - borstelen en dweilen 

 

Sanitair: - lavabo’s, toiletten en douchen grondig poetsen met een aangepast product 

(verwijder de haren uit de putjes en afvoeren) 

- vloeren en doorgangen: 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 

 

Dagzalen: - tafels afkuisen 

- vloeren borstelen en dweilen 

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

 

Toog: - gebruikte glazen afwassen én afdrogen  

- de koeltoog leegmaken  

- alle oppervlakken poetsen 

 

Open haard:   -  de haard proper maken en de as in de metalen afvalton doen 

 

Bos en omgeving: - verwijder alle sporen na bos- en pleinspel 

  - deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een groene vuilniszak 

 


