Inventarisatielijst Hongarije
Woonkamer:
-1x leren bank met 2 leren relax stoelen
-1x Tegelkachel en haard hulpmiddelen
-1x Rietenmand met hout
-1x Rietenmand met tijdschriften
-1x Salontafel rond met laden
-1x TV kast met dvd films
-1x LED televisie met ingebouwde DVD
-1x Tuner met kaart van Canal Digital met
Nederlandse zenders
-Open keuken met afwasmachine, keramische
kookplaat en koelkast
-1x Afval emmer (grijs)
-1x Eettafel met vier stoelen en twee extra
staan in de slaapkamers
-1x Wijnrek
-1x Staande lamp met dimmer

-1x Kast voor handdoeken en toilettafel
-2x Mobiele radiatoren
-2x Nachtkastjes met lade
-2x Twee bedlampjes
Slaapkamer 2 (kinderslaapkamer):

-1x Slaapbank en twee rieten stoelen
-1x Rietenmand met tijdschriften over tuinen
-2x Twee lampen in de vensterbank
-1x Boekenkast met boeken en accessoires
-1x Salontafel rechthoekig met laden
-5x Vouwgordijnen

-1x Grenen buffet kast voor Prive gebruik
-2x eenpersoons bedden van 2.00 m x
0.90 cm breed
-2x Matrassen
-2x Onderhoezen matras
-2x Dekbedden
-2x Kussens
-2x Glazen nachtkastjes
-1x Hang-leg kast en kledinghangers (klein)
-2x Bedlampjes
-2x Vouwbedden met matras
-2x Mobiele radiatoren
-2x Klapstoeltjes
-1x Bureau met computer (geen internet)
-1x Draagbare radio/dvd speler
-1x Staande passpiegel
-2x Fotolijstjes
-1x Sieradenrekje

Veranda:

Badkamer en toilet:

-1x Kunststof opbergkist voor tuinkussens
-1x Kapstok
-1x Granieten lamp
-1x Rieten ladekast
-1x Stationsklok

-1x Staande rek voor handdoeken en
washandjes
-1x Handdoekenstang
-1x Wasmand
-1x Plank voor toiletspullen
-1x Afvalemmer
-1x Toiletborstel en Toilethouder
-1x Spiegel en verlichting
-1x Douchegordijn
-1x Wisser

Serre:

Slaapkamer 1 (ouderslaapkamer):
-1x Tweepersoonsbed 2.00 m x 1.80 m
-2x Twee Matrassen
-2x Kussens
-2x Onderhoezen matras
-1x Hang-legkast en kledinghangers

Wasruimte:
-1x Wasmachine
-1x Condensdroger AEG
-1x Wandrek
-1x Stofzuiger
-2x Emmers
-1x Dweil
-1x strijkplank
-1x Strijkbout
-1x Wasrek (waslijn en knijpers)
-1x Wasmand
Keukeninrichting:
-3x Kookpannen 1.5-2.0 en 3.0 Liter
-1x Steelpan
-1x Koekenpan
-1x Wokpan
-1x Soeppan
-1x Bestekset 6 -delig zwart/blauw
-4x Messenset
-2x Aardappelschilmesjes
-1x Schaar
-1x Kurkentrekker
-1x Blikopener
-1x Kaasschaaf
-4x Snijplanken (plastic)
-1x Snijplank (hout)
-1x Vergiet
-1x Pizzames
-1x Soeplepel
-1x Bakspaan
-1x Spatel en garde
-1x Spaghetti lepel
-6x Koffiemokken
-4x Onderzetters voor pannen
-1x Ovenhandschoen
-1x Afwaskwast
-Theedoeken
-Vaatdoeken
-6x Eierdoppen
-1x Peper en zoutstel
-6x Placemats
-2x Broodmandjes
-1x Theelichtje
-1x Koffiefilterhouder
-2x Senseo blikjes
-1x Senseo apparaat (pats zelf meenemen)
-1x Koffieapparaat (staat in washok)
-1x Waterkoker
-1x Broodrooster

-1x Bakoventje voor broodjes
-1x Kruidenrek
-6x Ontbijtborden
-6x Diner borden
-2x Bestekbakken
-4x Diepe borden
-4x Zwarte borden
-2x Schalen groot en klein
-6x Dessertschaaltjes
-3x Voorraadbussen
-1x Tefal braadpan
-6x Sapglazen en een Kan
-6x Borrelglazen
-6x wijnglazen
-6x Limonadeglazen
Schuur:
-1x Tuinset met 8 stoelen en kussens
-1x Tuinbank en tafeltje
-1x Parasol
-2x Barbecues gas/kolen (geen gastank
aanwezig)
-Tuingereedschap
-2x Hengels
-1x Zwembad opblaas (rond 3 m doorsnede)
-2x Fietsen (sleutels in de rechterla van de
buffet kast van de slaapkamer kinderen)
-1x Bezem
-1x Stoffer en blik
-1x Dressoir met verfspullen
-1x Droogmolen
Accessoires:
-1x Oude strijkijzer
-8x Plantjes (zijde)
-2x Metalen kippen
-6x Lantaarn (wit)
-2x Kaarsen standaard
-Waxinelichtjes
-1x Thermometer
-1x Krijtbord
-4x Rieten harten
-1x Stoofje
-4x Schilderijtjes
-3x Dienbladen
-2x Manden in de boekenkast
-6x Sierkussens
-2x Koetjes (steen)

