
De Boomklever 
Indeling, bijzonderheden en uitgebreide inventaris 
 

Indeling: 
– Gang, ruime inpandige berging en toilet 
– Open keuken voorzien van gasfornuis, koelkast en ruime vriezer, vaatwasser, oven en 
 magnetron 
– Zeer ruime woonkamer met eethoek, open haard, salontafel, 2x bankstel, fauteuil en 
 hangstoel 
– Open trap naar 1e verdieping met 3 slaapkamers, badkamer en gangkast 
– Slaapkamer 1: tweepersoonsbed met 2 persoons topmatras en 2-persoonsdekbed 
– Slaapkamer 2: eenpersoonsbed en een onderschuifbed 
– Slaapkamer 3: eenpersoonsbed en een onderschuifbed 
– Luxe badkamer voorzien van wastafelmeubel, wc, bidet en douchecabine 
– Gangkast met o.a. kinderbedje en kussens voor tuinstoelen  

 
Bijzonderheden: 
– Vloerverwarming op de benedenverdieping 
– Interactieve televisie 
– Zeer snel en gratis internet (glasvezel) 
– Vaatwasser 
– Oven en magnetron 
– Wasmachine 
– Kinderbedje en kinderstoel 
– Babybadje met standaard en verschoningskussen 
– Diverse spellen en speelgoed voor binnen en buiten 
– Grote bostuin met veel privacy 
– Ruim terras met parasol 
– Houten speelhuisje in de achtertuin 

Uitgebreide Inventaris Boomklever 
 

Woonkamer 
televisie 
xbox 360 met kinect en spellen 
wifi (via glasvezel) 
retro radio met cd speler 
eettafel 
stoelen 4x 
kinderstoel met stoelverkleiner 
driezitsbank 2x 
fauteuil op wieltjes 
salontafel en bijzettafel 
lage kast met o.a. dvd/video-speler 
dressoir  
kindertafeltje + 2 kleine stoeltjes 
2 zitzakken 
hangstoel 
open haard met scherm, tang en pook 
 

 

Keuken 
(servies en bestek voor min. 6 pers) 
grote borden 
diepe borden en kommen 
kleine borden 
mokken 
theeglazen 
glazen divers (incl. wijn- en bierglazen) 
schoteltjes 
eierdopjes en lepeltjes 
schaaltjes 
bestek 
theelepels 
gebaksvorkjes 
plastic schaaltjes en bordjes 
plastic bekertjes + tuitbeker 
kinderbestek 
vaatwasser 
 



Keuken (vervolg) 
koelkast+diepvries (3 laden) 
oven 
magnetron 
waterkoker 
koffiezetapparaat 
mixer 
blender 
kookwekker 
maatbeker en beslagkom 
vergiet 
zeefje 
pannenlappen/ovenwanten 
broodrooster 
theepot 
snijplanken 
rasp 
schaar 
kaasschaaf 
aardappelschilmesjes  
dunschiller 
opscheplepels 
broodmes 
vleesmes 
garde 
soeplepel 
juslepel 
pollepels 
keukentang 
bakspaan 
schuimspaan 
stamper 
deegspatel 
knoflookpers 
kurkentrekker 
blikopener 
flesopener 
glazen schalen 
pannen (grote en kleine) 
steelpannen 
braadpan 
koekenpannen 
deegroller 
springvorm 
braadslee/ovenschaal 
onderzetters 
opbergdozen 
afdruiprek 
broodmandje 
thermoskan voor koffie en thee 
koelelementen 
citruspers 
zout en diverse kruiden 
lucifers e.d. 

Slaapkamer  1 (boven) 
twee persoonsbed 
twee matrassen 
tweepersoons topmatras 
kussens 
2 persoonsdekbed 
2 klapstoelen 
losse dekens 
gitaar 
 

Slaapkamer 2 en 3 (boven) 
elk met eenpersoonsbed en onderschuifbed 
>4 eenpersoons dekbedden en kussens 
3 klapstoelen 
Schaaktafel + grote schaakstukken 
 

Badkamer (boven) 
douchecabine 
wastafel met kast 
wc en bidet 
 

Berging en overig 
wasmachine 
twee stofzuigers 
kinderbedje 
babybadje met stop en afvoerslang 
standaard voor babybadje 
verschoonkussen baby 
wc-bril verkleiner 
badkamerkrukje 
parasol 
strijkplank 
strijkijzer + waterverstuiver 
droogrek en drooglijnen, veel knijpers 
speelgoed divers 
spellen 
tijdschriften 
boeken 
cd’s en dvd’s 
diverse spellen, puzzels, kleurspullen  
speelkleed met wegen 
gourmetset 
epson printer 
kaarten en toeristische info Veluwe 
stretcher 
kussens voor tuinstoelen 
stang met kledinghangers 
kapstok 2x met elk 6 haken  
emmer, bezem e.d. 
tafeltennisset 
diverse rackets en toebehoren 
grote kunststof tuintafel met 6 tuinstoelen 
bistro tafel met 2 metalen tuinstoeltjes 
emmertjes, schepjes e.d. 


