
INVENTARIS
residentie Delta studio 502

TOESTELLEN
microgolf / koelkast / keramische kookplaat
grill/croque/wafelijzer
waterkoker
senseo koffie-apparaat
broodrooster
pannenkoekenplaat
Domo airfriyer
strijkijzer + mini strijkplank
haardroger
rookmelder

KEUKEN
6x lepel, vork, mes, kleine vork en lepel
8x klein- en groot bord
8x ontbijt/soep-kom
6x eierdopje
4x koffietas, 2x capp. tas, 3 senseo tas
6x cavaglas, 6x waterglas, 4x groot wijnglas
broodmes, broodmandje en broodsnijplank
wijn- en champagnestop, kurkentrekker
soeplepel, garde, 2 scheppers, spatel, tang
pottenlikker
dunschiller, aardappelmes, oestermes
blikopener
vershoudklem, kookvuurschraper
short, 2 pannenlappen
3x kurken onderzetter
steelpan
grote en kleine braadpan
2x kleine witte creuset pot
pasta kookpot + vergiet
kleine zeef
4x plastieke snijplankje
opdienschotel + kommen

BASIS VOORRAAD (terug aanvullen indien nodig)
koffie - thee - suiker - kruiden - olie - ...
plastieke zakjes - alu- en plastiekfolie
wc-papier - badproducten - ...

POETSGERIEF
stofzuiger / vuilblik-borsteltje
emmer / aftrekker / dweil
spons / ramenwisser
douche-aftrekker
trapladdertje
vuilzakjes - kuisproducten

VARIA
14x kapstok
6x kussen
2x groot donsdeken
basis verbanddoos
duracell zaklamp
2x schaar + schrijfgerief
staande leeslamp
klein salontafel
houten krukje
Intex opblaasbaar bed 2 pers.
+ electr. luchtpomp
verrekijker
lees- en kookboeken
tijdschriften
spelletjes + speelkaarten
deco + 2 beeldjes
TV
ronde tafel + 4 stoelen
2 persoons-slaapbank
2 kleine zetels



NUTTIGE INFO
residentie Delta studio 502

BIJ VRAGEN / PROBLEMEN:
altijd bereikbaar:
0477 58 35 91
0475 61 58 78

SYNDICUS:
eventueel bij dringende techn. problemen:
AGENCE DUMO - Westende
059 30 30 16
eerst eigenaars verwittigen! 

ZELF TE VOORZIEN:
2 persoons-hoeslaken
slaapzak of dekbedovertrek (2 pers.)
kussenslopen
keuken- en badhanddoeken

BIJ BRAND:
Gebruik geen lift! Bij brand onder het 5e
verdiep, kan je de vluchtweg nemen via de
trap naar het 9e verdiep. Daar is een draai-
trap in een schacht naast de lift rechtstreeks
naar beneden! Een zaklamp ligt in de lade
in de grote kast.

BIJ VERTREK:
allles net achterlaten
afwassen
vuilbak leegmaken (afvalzakje kan op het
pleintje in de afvalcontainer: munt 0,50 €) +
nieuw zakje inhangen
koelkast openzetten
badkamerdeur open voor verluchting
electriciteit uitzetten (2 schakelaars)
deur vastdraaien

FIETSEN:
2 fietsen beschikbaar in de fietsenberging
(sleutels berging + fietsen in mandje op
tafel). Fietsenberging via inkom, de lift voor-
bij, deur links. Om met de fietsen binnen en
buiten te gaan, de achterdeur nemen.

VLIEGENRAAM:
Raam voldoende opschuiven. Vliegenraam
volledig buiten steken. Opletten voor witte
muur bovenaan. Metalen voetjes op raam-
kader vanonder zetten, bovenkant vliegen-
raam naar binnen brengen en bovenste
metalen voetjes (met veren, deze naar be-
neden trekken/klikken) en loslaten op raam-
kader bovenaan. 


