Welkom!
Hallo! Hopelijk zijn jullie allemaal goed aangekomen en geïnstalleerd in ons jeugdverblijf. Bijgevoegd is de
inventaris & plaatsbeschrijving. Gelieve deze te controleren en één exemplaar ondertekend terug te bezorgen aan
de verantwoordelijke. Indien er zaken ontbreken die wel op de inventaris staan gelieve dit nog de dag van
aankomst of volgende ochtend (bij aankomst ’s avonds) voor 9u30 te melden! Ook eventuele gebreken aan het
gebouw of materialen dienen zo snel op de dag van aankomst of de volgende dag gemeld te worden. Meldingen op
het einde van het verblijf kan geen rekening mee worden gehouden.

Gebruik oven
❶ Via de ‘STEP’ toets kan je verschillende stappen instellen om
een bereiding te maken. Bijvoorbeeld eerst voorverwarmen op
180°C, dan verhogen naar 200°C, dan warm houden op 50°C.
❷ De LED die brandt is de stap die ingesteld wordt, of de cyclus
zich bevindt.

❶ Hier kan de duur, temperatuur, vochtigheidsgraad & ventilatie
ingesteld worden.
❷ Door middel van de min of plus te gebruiken kan je de
verschillende opties (duur, temperatuur,…) verlagen of verhogen.

Gebruik vaatwasser
Heb je ervoor gekozen om tijdens het verblijf gebruik te maken van de vaatwasser dan zijn er korven aanwezig in
de vaat. Het gebruik is als volgt:
- Zorg dat de afvoerstop in zit voor je de machine aan steekt. De afvoerstop bevindt zich in de machine zelf
rechts.
- Wacht ongeveer een 15 minuten zodat de machine kan ‘opwarmen’ en je met warm water de vaat gaat
doen.
- Laad het bevuilde servies/bestek in de korven. Plaats niet te veel servies ineens in de machine en zorg
ervoor dat etensresten van de borden verwijderd zijn.
- Je kan de cyclus van de vaat instellen door de ½-knop. 1 staat voor 1 minuut, 2 voor 2 minuten duurtijd.
- Duw eenmaal op de start knop om de machine in werking te zetten.
- We raden aan om alle servies, bestek & glazen nog eens met een handdoek goed af te drogen. Zoniet
drogen eventuele vuilrestjes ook mee.
- Trek na gebruik, of wanneer het water te vuil is, de afvoerstop uit.
- Zorg dat etensresten verwijderd zijn uit de filter anders was je de volgende keer met vuil water.
- Druk nadien nog even op start om de binnenkant te reinigen.
- Wanneer alle lichtjes knipperen kan je het toestel uit schakelen.
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CHECKIN FORMULIER

Naam groep:
Verantwoordelijke:
Aankomst:
Vertrek:
Aantal personen:
Waarborg:
Huurprijs:
Deelnemerslijst:
Afval:

Vaatwasser:

 Zelfkook

€ 0,23 per persoon per dag

 Volpension

Inbegrepen

 Wordt niet gebruikt = niet aangesloten
 Wordt gebruikt (4 euro/dag)
 Volpension inbegrepen

Opkuis:

 Wordt door de huurder gedaan
 Wordt door de verhuurder gedaan
 Verblijf meer dan 4 dagen = verplichte
opkuisvergoeding*

INDIEN DE OPKUIS DOOR DE VERHUURDER GEDAAN WORDT DIENEN DE KAMERS & SANITAIRE
RUIMTES VRIJ GEMAAKT WORDEN VOOR 9U30 OP DE DAG VAN VERTREK. ONS POETSTEAM START ’S
MORGENS, ER WORDT GEZORGD DAT ER 1 TOILET BESCHIKBAAR BLIJFT.
*Wie meer dan 4 dagen verblijft betaalt een verplichte opkuisvergoeding. Indien de huurder zelf het gebouw
proper poetst kan dit, na controle van de verhuurder, teruggevorderd worden.
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INVENTARIS KEUKEN & KOOKGERIEF
Keukentoestellen

EH. Prijs

1 inductie vuur BOSCH
1 gasvuur FOSTER
1 industriële vaatwasser
1 koelkast met vriesvak
1 koelkast AEG
1 koffiezet
2 dampkappen
1 waterkoker
1 microgolfoven
11 ovenplateau’s
1 industriële oven Cheflux UNOX
Op werkbank

€ 950,00
€ 560,00
€ 2000,00
€ 350,00
€ 500,00
€ 30,00
€ 185,00
€ 35,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 3540,00
EH. Prijs

3 vergieten kunststof
2 kunststof snijplanken
1 grote mixer
3 houten snijplanken
1 afdruiprek
Potten & pannen
3 steelpannen inductie 15 cm
1 grote pot inductie 40 cm
3 braadpannen inductie 25 cm
1 braadpan inductie antiaanbak 40cm
1 braadpan inductie 40cm
2 potten inductie 20 cm
2 potten inductie 25 cm
1 pot inductie 35 cm

€ 10,00
€ 6,00
€ 180,00
€ 20,00
€ 15,00
EH. Prijs
€ 25,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00

4 potten 30 à 40 cm
1 pot 60 cm
1 pot 50 cm
3 braadpannen 40 cm
1 braadpan 30 cm

€ 55,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 55,00

Alle materialen in de keuken & in de servieskast dienen
terug op hun plaats gezet te worden. Stapel alles per 5 of
per 10 indien mogelijk. Bij het niet sorteren van de
materialen wordt er een forfait van € 30 in rekening
gebracht voor de hersortering.
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Op planken aan muur
6 kurken onderleggers
9 gekleurde plastiek kommen
1 beslagkom wit
1 maatbeker
6 ovenwanten
Servieskast
55 koffiebordjes
46 tassen
68 glazen
54 bekers
4 grote glazen kommen
10 inox schalen
9 broodmandjes
9 melkkannetjes
51 glazen kommetjes
79 soepkommen
10 grote bierglazen
57 diepe borden
48 grote borden
50 kleine borden
50 koffielepels
50 vorken
50 messen
50 lepels
44 kommetjes plastiek
Ophangmogelijkheden muur
2 pollepel
1 schuimspaan
2 hamburger spatel
1 grijptang
1 broodmes
1 vleesmes
1 koksmes
1 santoku mes
1 klopper
4 opscheplepels inox
1 dunschillers
1 pottenlikker
1 aardappelstamper
1 schaar
1 blikopener
1 kurkentrekker & 2 flesopener

EH. Prijs
€ 1,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 5,00
EH. Prijs
€ 2,00
€ 3,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 6,50
€ 12,00
€ 4,00
€ 8,50
€ 1,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 0,25
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50
EH. Prijs
€ 35,00 - € 15,00
€ 20,00
€ 15,00 - € 8,00
€ 20,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 6,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 4,00

INVENTARIS GEBOUW
Slaapkamers

EH. Prijs/st

50 bedden
50 matrasbeschermers* + 50 dekens
50 kussens
50 matrassen
3 tapijten
Toegankelijk Sanitair ♿
1 plexi plaat ‘Toegankelijk’
1 Wc-borstel
2 kranen (1 automatisch)
1 wastafel
1 zitje douche
1 steun toilet
1 WC-rol houder
1 vuilbakje
1 wandbeugel
1 radiator
Polyvalente zalen
1 hoekzetel
2 witte tafeltjes
5 foto’s op muur (3 x hout, 2 x plexi)
10 kussens
8 houten tafels
58 stoelen
2 whiteboards met bijhorende stiften (8)
1 tafelvoetbal
1 grote vier op één rij

Terras

€ 120,00
€ 20,00
€ 16,00
€ 80,00
€ 120,00

1 vuurschaal
2 rieten één zit
1 rieten tweezits
33 tuinstoelen

EH. Prijs

Andere sanitaire ruimtes

€ 12,00
€ 2,00
€ 120,00
€ 300,00
€ 110,00
€ 165,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 65,00
€ 350,00

3 plexi platen
7 wastafels
6 auto. Kranen
8 druk kranen
7 bodemventielen
5 spiegels
3 glazen rekjes
1 douche met bak & gordijn
2 radiator
1 douchegordijn met stang

EH. Prijs

Toiletten

€ 1000,00
€ 7,00
€ 200,00
€ 15,00
€ 180,00
€ 15,00
€ 120,00
€ 400,00
€ 120,00

2 Wastafels
1 Spiegel
1 plexi plaat
4 Wc-Rol houder
1 handdoekhouder
1 zeepdispenser
4 Wc-Borstels
4 vuilnisbakken

EH. Prijs/st
€ 180,00
€ 120,00
€ 180,00
€ 8,00

EH. Prijs
€ 12,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 15,00
€ 65,00
€ 25,00
€ 200,00
€ 350,00
€ 30,00
EH. Prijs
€ 150,00
€ 20,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 2,00
€ 10,00

*Matrasbeschermers & donsdekens worden geregeld gewassen, het kan gebeuren dat niet op ieder bed een matrasbeschermer aanwezig is.
Bij ontbrekende huisraad wordt de onderstaande vermelde nieuwprijs aangerekend. Beschadigingen aan het gebouw,
meubels, infrastructuur, e.d. wordt steeds de nieuwprijs aangerekend met de eventuele uurlonen. Hiervan ontvangt u een
factuur als bewijsstuk.
De huurder verbindt zich ertoe nog bijkomende verborgen gebreken te signaleren op de dag van aankomst. Deze gebreken
dienen vastgesteld te worden door beide partijen.

Goed voor ontvangst in de nette & beschreven staat.

X

X

De verhuurder
Jacky Puystjens

De huurder
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PLAATSBESCHRIJVING
POLYVALENTE ZAAL
De buitendeur is een volkeren met glas in, het glas is onbeschadigd. De binnendeur is een volkerndeur voorzien van
inox deurklink, beige geschilderd en onbeschadigd. Het systeemplafond is op alle plaatsen egaal, effen en
onbeschadigd. Er zijn 11 lichtpunten in de zaal: 6 vierkante LED-panelen zijn ingebouwd in het systeemplafond, één
spot boven de zithoek en telkens twee spots boven de ramen. De LED-panelen zijn onbeschadigd. De muren zijn in
goede staat, op de muren zijn op twee plaatsen foto’s op plexiglas en één kleinere foto op plexiglas. Deze zijn stevig
vast aan de muur, onbeschadigd. De vloer is een steentapijt, grijs gespikkeld, en vertoond geen schade.
KEUKEN
De muur aansluitend aan de polyvalente zaal voorziet een doorgang naar de keuken van 120 cm, ernaast is een
zwarte tablet met enkele krasjes. Boven de tablet is een lichtpunt voorzien met armatuur. De keukeninstallatie is in
inox en voorzien van één gasvuur (met vijf bekkens en ontstekingsknoppen) en één inductie vuur. Twee inox
dampkappen zijn voorzien boven de vuren, voorzien van de nodige bedieningsknoppen in goede staat van werking.
Er is eveneens een inox aanrecht met kraanwerk warm/koud water. Boven het werkvlak zijn er 3 stopcontacten
aanwezig. Boven het aanrecht is er een legplank uit inox staven voorzien, hierboven een grotere legplank met
glazen blad. Beide legplanken zijn goed bevestigd aan de muur en onbeschadigd. Boven het werkblad zijn er twee
ophangbeugels met haakjes voorzien om keukenmateriaal aan te hangen.
Het plafond is behangen met tasso en beige geschilderd. De muren bestaan uit witte faience vanaf de vloer tot aan
het plafond. Er zijn drie lichtpunten voorzien (spots) boven het glazen rek en één lichtpunt tussen de koelkast en
oven. De binnen- en buitendeuren zijn een volkeren met inox deurklink, beige geschilderd en onbeschadigd. In de
keuken zijn twee koelkasten. Een koelkast met vriesvak van het merk Miele A+ klasse, met 4 glazen platen en 1
lade. In de deur zitten twee flessenrekken transparant en onbeschadigd. De koelkast heeft een vriesvak, deze heeft
een putje in het midden nabij de opening. Een tweede koelkast van het merk AEG A++ klasse heeft 4 glazen planten
en 1 lade. In de deur zitten drie flessenrekken transparant en onbeschadigd.
TOEGANKELIJK SANITAIR
Het toegankelijk sanitair bestaat uit een douche met thermostatische kraan, sproeier en houder, dit allen in goede
staat van werking & vast aan de muur. Onder het douche kraanwerk is er een steunbeugel voorzien, goed vast aan
de muur bevestigd. Aan de rechtermuur is een wit plastic douchezitje met steunbeugel voorzien, beiden goed
bevestigd aan de muur. De muren bestaan uit witte faience tegels vanaf de vloer tot aan het plafond aan de
douchezijde. De muren aan het toilet zijn betegeld met witte faience tegels vanaf de vloer tot in de helft,
daarboven is de muur behangen met tasso in beige geschilderd. De vloer bestaat uit grijze vloertegel, het
douchevlak bestaat uit beige mozaïektegels. Het toilet is voorzien van een steunbeugel, vast aan de muur. De
wastafel is voorzien van twee kranen, één automatische kraan met bewegingssensor en één met warm- &
koudwaterkraan. Het plafond is behangen met tasso en beige geschilderd. Muren & plafond zijn in perfecte staat,
zonder krassen.
GANG (2 x 5p slaapkamers)
De vloeren bestaan uit steentapijt (2 x 5 p kamer) en grijze tegels. De muren zijn behangen met tasso en beige
geschilderd. Er zijn kleine putjes in de muur op de plaats waar de deurklink tegenkomt, nabij het toegankelijk
sanitair is er een streep in de tasso (van bagage of dergelijk) van ongeveer 20 centimeter. Het plafond is een
systeemplafond met tegels, in perfecte staat. In de gang zijn er VIJF lichtpunten in bruine kleur bestaande uit spots
die kunnen gericht worden. Allen vast aan het plafond en onbeschadigd. Er zijn twee schakelaars om de lichten te
bedienen en één nachtlampje (blauw) in goede, werkende staat.
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GANG (3 slaapkamers)
De vloer is bekleed met laminaat, in goede staat. De muren zijn bekleed met tasso, beige geschilderd. Aan de muur
nabij de slaapkamerdeuren zijn paneeltjes voorzien van kamernummer & tekening. Allen in goede staat,
onbeschadigd en goed vastgevezen aan de muur. Het plafond is bekleed met tasso, wit geschilderd. Er zijn twee
lichtpunten voorzien van ophanglamp in nautische stijl, deze zijn in goede staat van werking en onbeschadigd.
TOILETTEN
Ieder toilet bestaat een toiletpot uit porselein met wc-bril. De vloer bestaat uit een grijze vloertegel, onbeschadigd
in alle toiletten. De muren bestaan uit witte faience tegels tot halverwege, daarna is de muur bekleed met tasso die
beige geschilderd is. Aan de muur hangt een toilethouder. De deuren zijn volkeren deuren met inox deurklink, als
slot is een draaislot voorzien. Deuren en sloten zijn onbeschadigd.
SLAAPKAMERS
Alle slaapkamers zijn voorzien van houten stapelbedden met matras. De matrassen hebben elk een
matrasbeschermer. Matrassen zijn in nieuwe staat, zonder gaten, scheuren of dergelijk. De bedden zijn goed
vastgemaakt aan de muren & kasten en staan in geen geval los. De bedden zijn bovenaan voorzien van een bed
omranding, en hebben allen een trapladdertje, onbeschadigd en goed vastgemaakt aan het bedframe.
De vloer is bekleed met laminaat, in goede staat. In de grote slaapzaal (kamer 8) is er schade aan het laminaat
vanwege wateroverlast (27/5/18). Dit vanaf de buitendeur tot halfweg de kamer (6 m²). De muren zijn bekleed met
tasso, beige geschilderd en onbeschadigd. De plafonds in de slaapkamers zijn systeemplafonds met tegels, voorzien
van spots & LED-panelen. De spots & LED-panelen zijn werkend en onbeschadigd.
In iedere kamer zijn legplanken of een kast voorzien voor berging van bagage. Deze zijn stevig vastgemaakt aan de
muren en onbeschadigd. De deuren zijn volkeren, beige geschilderd en voorzien van Yaleslot.
Kamer 4, 5, 6 & 7 hebben witte houten lamellen voor het raam hangen. Deze zijn in goede staat, zonder gebroken
latjes. In kamer 4 kunnen de lamellen niet automatisch geblokkeerd worden, in alle andere kamers wel. Iedere
kamer heeft een gordijn aan de ramen hangen, het gordijn hangt met haakjes vast in een rail. Gordijnen zijn
onbeschadigd, zonder haperingen of scheuren.
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De verhuurder
Jacky Puystjens

De huurder
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EINDAFREKENING
Bakker
Afval
Lakenpakket
Verwarming
Vaatwas
Opkuis
Inventaris
Varia
Adm. Kosten
Eindtotaal*
* voorlopig eindtotaal
eventueel nog te
verrekenen met
ontbrekende huisraad,
bakker, enz.
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BIJLAGE 1: AFREKENING BAKKER

Organisatie
Naam

Levering wordt voorzien voor bvba A.C.O. (BE486.550.679)

Datum

Artikel

Besteld

Totaal te betalen
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Eenheidsprijs
Incl. BTW

Totaal €

BIJLAGE 2: OPMERKINGEN

Infrastructuur
gecontroleerd op
Opmerkingen
inventaris:
Opmerkingen
algemeen:

Opmerkingen
beschadigingen:
Opmerkingen
opkuis:
Zie intern reglement
punt 12
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