
Inventaris  

Hieronder vind u de inventarislijst van ons vakantiehuis. Controleer bij aankomst de volledigheid en meld 

eventuele afwijkingen ten laatste om 10.00 uur de dag naar aankomst. Zonder enig bezwaar van uw kant wordt 

deze inventaris als correct beschouwd. Meer informatie vindt u in de algemene huurvoorwaarden onder artikel 4.  

  

Als u een fout vindt in de lijst, voer dan het corresponderende nummer in kolom B in, en vul de datum op pagina 2 

in. Bezorg dit document ondertekend terug aan de verhuurder.  

 

SLAAP-EN BADKAMER  A  B  EXTRAS  A  B  

Catherine van Heeswijk  
Burgstraße 37   

4750  Bütgenbach  
+32 (0)492  / 31 97 31  
+32 (0)80  / 60 08 09  
info@villanatica.be  

www.villanatica.be  



  

Aanwezig per kamer   

  

Kledinghanger   

Vuilnisemmer met afvalzak   

Beddengoed en handdoeken   

Badjassen (maat L)   

Haardroger   

Zeepdispenser   

Toiletpapier   

Toiletborstel  

  

  

TERRAS  
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Diversen  

  

Kinderbedjes (met matras)   

Kinderstoelen   

Strijkplank   

Strijkijzer  
TV   
Afstandsbedieningen   

Dvd-speler   

Sofa sierkussens   

Droogrek   

Veelkleurige dekbedden   

Aftrekker  

Bezem en handborstel   

Tapijt voor kinderen   

Kapstok   

Vuilnis (met afvalzak) en 
schoonmaakemmers   
Fleece dekens   

Trapladder   

Glazen onderzetters  
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Strandstoelen en kussens   

Tafels (p. Pers)   

Stoelen & kussens   

Parasols   

Barbecue  

Asbak  
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Wat zelf mee te brengen  

VUILNISEMMER  
  

Het huis heeft eigen containers. Je kunt dus klassieke afvalzakken meebrengen:   

  

Zakken van 60 liter of meer voor groot afval, zakken van 25 liter voor de 4 kleine vuilnisemmers in de keuken en 

kleine zakjes voor de badkamer. Ter vervanging van de aanwezige afvalzakken. Recycling voor papier / karton en 

glas is voorzien.  

  

  

KEUKEN  
  

• Keukenrol  

• Bakpapier  

• 3 in 1 tabs voor de vaatwasser  

Wij wensen u een aangenaam  

verblijf in de Hoge Venen - Eifel   

 Naam, voornaam, datum en handtekening van de 

huurder voor de inventarisovereenkomst :  

Heeft u tijdens uw verblijf een defect of technisch probleem, neem dan 
direct contact met ons op. Gelieve het niet zelf proberen op te lossen.  
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