INVENTARIS LIJST VAN PAGAN BUNGALOW
==================================================================
6 platte borden
6 diepe borden
6 dessert borden
6 kop en schotels
6 kommen
2 schalen
1 bestekbak
1 vleesmes
6 vorken
6 messen
6 lepels
6 dessert lepels
6 limonade glazen
4 wijn glazen
4 bier glazen
1 waterkan
3 pannen
1 braadpan
10 hangers
1 sla couvert
1 blikopener
1 flesopener
1 asbak
1 soeplepel
1 broodmes
1stapelbed
5 dekens

1 koffiezet apparaat
1 fluitketel
1 schaar
1 theepot
1 snijplank
1 onderzetter
1 groentemes
1 houten spatel
1 vergiet
1 sla centrifuge
1 plastik koelkast doos
1 emmer
1 dweil
1 stoffer en blik
1 barbecue
1 toilet garnituur
1 bezem
2 vuilnisbakken
1 droogrek
1 koekenpan
1 wisser
1 tuin tafel met 5 stoelen
2 zonnebedden
1 bijzettafeltje
1 groenteschaaf
1 opscheplepel
1 dunschiller
3 éénpersoons bedden
5 kussens

Op de dag van vertrek dient de sta caravan om 10 uur leeg te zijn. Indien u zelf voor de
eindschoonmaak zorgt dient de bungalow geheel schoon gemaakt te worden inclusief
WC, badkamer en keuken. De lakens van de bedden en opgevouwen bij de voordeur, het
vuilnis in een container, de flessen in de betreffende bakken naast het toiletgebouw en de
koelkast uit en schoon.
Indien u niet zelf de eindschoonmaak verzorgt moeten de lakens van de bedden opgevouwen
bij de voordeur liggen, het vuilnis in een container, de flessen in de betreffende bakken naast
het toiletgebouw, de koelkast uit en de bungalow
veegschoon en volledig leeg zijn.
De kosten van de eindschoonmaak bedragen € 30.00.
Indien iets gebroken is verzoeken wij u dit te vermelden op het inventaris formulier zodat wij
het artikel weer kunnen vervangen voor de volgende gast.
De eindcontrole vindt plaats tussen 9.00uur en 10.00 uur. Wilt u eerder vertrekken laat ons dat
even van te voren weten zodat we een ander tijdstip kunnen afspreken.

