
INVENTARIS FESTINA LENTE

◊ Bestek 
56-delig roestvrij staal 

◊ Messen 
broodmes zwart 
groentemes 16 zwart 
messenset 3 delig 
mes&dunschiller zwart/wit 
kaasschaaf zwart 

◊ Keukengerei 
snijplank 34x24 wit 2 stuks 
keukengerei 5 delig grijs 
soeplepel grijs 
grillspatel grijs 
deegspatel groen/roze/blauw/wit 
garde grijs 2 stuks 
pastalepel grijs 
stamper roestvrij staal/zwart 
kurkentrekker zwart 
onderzeFer magneGsch rood/donkergrijs 
vergiet roestvrij staal/zwart 
knoflookpers roestvrij staal 
scharen 2 stuks 
rasp 
plasGc voorraadbakjes 5 stuks 
eierendoppen 4 stuks 
blikopener 

gasaansteker extra lang - zwart / naast 
gasfornuis 
zaklamp 

◊ Pannen 
wok&deksel zwart 
koekenpan 2 stuks zwart 
pannenset 4 suks 

◊ Keukenkastje onder aanrecht  
afwasborstel grijs 2 stuks 
afdruip/bordrek/bak 
afwasteiltje 
emmertje 
keukenspons 
wegwerpdoekjes 

◊ Glazen en kopjes  
wijnglas rood 6 stuks  
wijnglas wit 6 stuks  
longdrinkglas large 6 stuks 
longdrinkglas medium 6 stuks 
Bodum dubbelwandige glazen 4 stuks 
mokken met oor 6 stuks 
mokken zonder oor 6 stuks 
espressokopjes 2 stuks 

voorraadpot&deksel 1.8 l helder glas 
pot 3.3 l rond/glas 
voorraadpot&deksel 1.9 l helder glas 

◊ Servies 
dinerbord 6 stuks 
ontbijtbord 6 stuks 
diep bord 6 stuks 
schaaltjes klein 6 stuks 
schaal medium 
schaal large 

◊ Badkamer 
zeeppompje 
beker 
toilethouderborstel 
wc papierhouder 
bamboe badmat 
houten ladder 
schelpen ornament 
rotan wandhaak 

◊ Slaapkamer 1 pers 
verbanddoos 
diverse spellen 
rotan wandhaak 
staande kapstok wit 
rotan tafellamp 
rotan fauteuil 
sierkussen 
klei ornamenten 
zeegras mand met 3 plaids 
bijzeFafel boomstam 

◊ Slaapkamer 2 pers 
Sierkussens 3 stuks 
spiegels 3 stuks 
Wandkleed 
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krukje 
stolp 
Rotan wandhaak 
Vloerkleed zwart/wit 

◊ Woonkamer 
zeegras Mand (woonkamer) 
onderzeFers 6 stuks 
tapasplank 
Oliebrander 
Wandkleed retro 
Wandkleed gevlochten palmblad 
Spiegel 
Salontafel 2 stuks 
OnderzeFers leer 4 stuks 
OndereFers kurk 4 stuks 
Cactus medium 2 stuks 
Cactus small 3 stuks 
Vetplant large in grijze pot 
Sierkussens slaapbank 2 stuks 
Schapenvacht large 
Schapenvacht medium 
Slaapank 
Rotan bank 
EeFafel 
Sierkussen rotanbank 
rotan eetkamerstoelen 2 stuks 
Rotan poef 
Zitkussen jute 
Koeienkleed 
Papiermache klok 
Staande lamp rotan 
Tafellampje hout 
schilderijtjes 2 stuks 
Loper rotan 
magneet/white/krijt/prikbord met 
toebehoren 
peper&zoutstel 
olie&azijnstel 
JBL speaker 

◊ Huishoudelijke apparaten 
Nespresso koffiecupmachine 
Bodum CafeGère met permanent filter 
(geschikt voor gemalen filterkoffie) 
Gebruiksaanwijzing aanwezig 
Bodum theepot, 1.3l met geleurd kunststof 
deksel, handvat en filter 

Alessi fluitketel 
ProfiCook PC-ST 1092 XXL - tosG-ijzer 
(Gebruiksaanwijzing aanwezig) 
Russell Hobbs 21683-56 Retro Broodrooster 
Classic Blanc - Wit 
(Gebruiksaanwijzing aanwezig) 
Camry CR 6016 Elektrische mini oven 
(Gebruiksaanwijzing aanwezig) 
Stofzuiger - kastje bij boiler  
Strijkijzer - kastje 1 pers. slaapkamer 
Philips tv 

servethouder zwart 
placemat naturel/zeegras 4 stuks 
citruspers - glas 
rotan onderzeFers - 4 stuks 
maatbeker 

◊ Kastje bij boiler 
Brandblusser - Gebruiksaanwijzing op fles 
blusdeken 
strijkplankje 
Veger en blik 

vuilnisbak 60l wit 

◊ Schuurtje 
kinderstoel&blad  wit/zilverkleur 
staand droogrek buiten/ wit wasknijper 
blauw 20 stuks 
klapstoel wit 2 stuks 

◊ Tuin 
Loungestoelen wit 4 stuks 
Picknicktafel  
In het schuurtje liggen tuinkussens 


