
INBOEDEL INVULLIJST

OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP AANTAL AANSCHAFJAAR NIEUWWAARDE

ENTREE/ HAL

kapstok

spiegel

verlichting

vloerbedekking            m2 à €

trapbekleding

snuisterijen

voordeurmat

inhoud meterkast

overig:

…

…

…

…

TOILET

vloerkleedje

luchtverfrisser

prikbord

toiletreinigingsartikelen

toiletborstel

toiletrolhouder

voorraad toiletpapier

…



WOONKAMER

bankstel

fauteuil(s)

wandmeubel

audio/tv meubel

salontafel

eettafel

eettafel stoelen

bijzettafeltjes

boekenkast/rek

boeken:

-romans/pockets

-naslagwerken

vloerbedekking           m2 à €

vloerkleed

tafelkleed

vitrage afmeting(en)

gordijnen + koof

jaloezie/lamellen

bureau

div. stoelen

staande klok

wandklok

piano/orgel

staande lamp

hanglampen

spotjes

schilderijen

div. wandversieringen

kandelaars

aquarium

lektuurbak

televisie-apparatuur

d.v.d. apparatuur

blu-ray apparatuur

overige audioapparatuur

d.v.d.'s

c.d.'s

blu-ray's

flessenrek + inhoud

decoratiespullen

personal computer/laptop



computeraccessoires

printer/scanner/copier

software

planten

vazen/bloempotten

glasservies

servies

foto + lijsten

WOONKAMER - 2

voorraad drank en wijnen

overig:

…

…

…

…

KEUKEN/BIJKEUKEN

eettafel

stoelen

fornuis

gasstel

koelkast

inhoud koelkast

diepvriezer

inhoud diepvriezer

vaatwasmachine

(combi) magnetron

oven

steamer

grill

servies

bestek

potten/pannen/schalen

koffiemachine

wasmachine

wasdroger

strijkplank + strijkijzer

verlichting

gordijnen, vitrage enz.

afvalbak



overige keukenapparatuur

overige keukenbenodigdheden

kruiden

levensmiddelen

schoonmaakartikelen

vloerbedekking               m2 à €

…

…

HOOFDSLAAPKAMER

gordijnen + vitrage

jaloezie

vloerbedekking    m2 à €

2-persoonsbed met nachtkastjes compleet

slaapkamerkast

kaptafel

beddegoed/2 kussens/matrassen/dekbed

div. cosmetica enz.

houten tafeltje

dress-boy

slaapkamerstoelen

ladenkastje

tafeltje

televisie (LCD/Plasma)

audioapparatuur

kluis

snuisterijen

verlichting

linnengoed

electrische deken

bruiningsapparatuur

…

…



SLAAPKAMER 2

bed met nachtkastje compleet

slaapkamerkast

matrassen

dekbedden + kussens

lakens + overtrek

snuisterijen

bureau

ladenkastje

stoelen

linnenkast

boekenplank

bureaustoel

gordijnen/vitrage

vloerbedekking               m2 à €

verlichting

speelgoed

sporttassen

schooltassen

boeken

cosmetica

playstation/nintendo/gameboy

spellen 

televisie (LCD/Plasma)

audioapparatuur

…

…



SLAAPKAMER 3

bed met nachtkastje compleet

slaapkamerkast

matrassen

dekbedden + kussens

lakens + overtrek

snuisterijen

bureau

ladenkastje

stoelen

linnenkast

boekenplank

bureaustoel

gordijnen/vitrage

vloerbedekking               m2 à €

verlichting

speelgoed

sporttassen

schooltassen

boeken

cosmetica

playstation/nintendo/gameboy

spellen 

televisie (LCD/Plasma)

audioapparatuur

…

…



SLAAPKAMER 4

bed met nachtkastje compleet

slaapkamerkast

matrassen

dekbedden + kussens

lakens + overtrek

snuisterijen

bureau

ladenkastje

stoelen

linnenkast

boekenplank

bureaustoel

gordijnen/vitrage

vloerbedekking               m2 à €

verlichting

speelgoed

sporttassen

schooltassen

boeken

cosmetica

playstation/nintendo/gameboy

spellen 

televisie (LCD/Plasma)

audioapparatuur

…

…

KLEDING/SCHOEISEL

per persoon specificatie bijvoegen

Totaalbedrag van specificatie hier invullen



BADKAMER

badkamermeubel

douchegordijn + stang

vloerkleedjes

verzorgingsartikelen

cosmetica

wasbox

verlichting

scheerapparaat

wasmachine

wasdroger

centrifuge

…

…

BERGHOK/C.V.-RUIMTE/ZOLDER

houten stelling

diversen klein materiaal

sledes (sneeuw)

rugzakken

slaapzak

schaatsen

dekens

koffers

tent/windscherm

overige kampeerspullen

kerstspullen

wieg

commode

kinder/wandelwagen

tuinset

verlichting

vloerbedekking     m2 à €

boeken

wisselkleding(zomer/winter)

speelgoed

overig:

…

…



BERGING/GARAGE

tuingereedschap

gazonmaaier

gereedschap

elektrisch gereedschap

kast

werkbank

fietsen

tuinset

vriezer

overig:

…

…

DIVERSEN

foto-albums

dia's

verzamelingen (specificatie bijvoegen)

kantoorartikelen

sieraden (specificatie bijvoegen)

muziekinstrumenten

Totaal, inclusief BTW


