
De inventaris van de comforthutten A1, A2 en A3

Op het terras :
• 1 tuintafel
• 5 tuinstoelen
• asbak

(*) LET OP!
Denkt u er aan om onderlakens voor de matras-
sen mee te nemen, en slopen voor de kussens.

Ook bij gebruik van slaapzakken dient u een 
onderlaken op het matras te leggen.

Stapelbed matrasmaat.....................80 x 200
Tweepersoonsbed matras...............160 x 200
Bedbank matras..................................70 x 200

Behalve onderlakens en slopen neemt u mee:
• Dekbed of slaapzak
• Hand- en theedoeken

Mocht u e.e.a. vergeten te zijn om mee te ne-
men, dan kunt u altijd nog textiel van de camp-
ing huren

*Onderlaken ( 1 – of 2-persoons-):......2,50
* Dekbed/Slaapzak :................................10,00
* Dekbedovertrek (= hoes)....................5,00
* Kussensloop............................................1,00
* Badhanddoek.........................................2,00
* Keukenhanddoek..................................1,00
* Thee (=afdroog) doek...........................1,00

Op de dag van vertrek levert u de sleutel vóór 
11 uur in bij de receptie. Het is de bedoeling 
dat u de hut opgeruimd en aangeveegd ach-
terlaat. Het afval en de lege flessen brengt u 
naar de containers tegenover het Toiletgebouw.  
Wanneer u de hut in een complete en nette 
toestand   weer aan ons overdraagt, krijgt u  de 
borg, betaald bij aankomst, weer terug. 

De hutten  zijn ingericht voor het verblijf van 
maximaal 5 personen. Wanneer er  een 5de per-
soon overnacht, krijgt u een extra hoofdkussen  
bij aankomst. 

In de leefruimte vindt u:
• 1  eettafel
• 1 (slaap-)bank met onder de sprei : een

matrasbeschermer  (*) zie onder
• 3 stoelen
• TV (alleen in A1)

In het keukendeel:
• aanrecht met spoelbak ( A1 met warm water)
• gaskomfoor ( minimaal 2-pits)
• 1 afzuigkap
• 1 koelkast
• bestek en servies in kastjes
• pannen en kookgerei
• waterkoker
• koffiezetapparaatje voor 2 kopjes ( voor snel

filtermaling, geen papieren filterzakjes
nodig)

• afwasbak en borstel
• voorraadbox

In de toiletruimte vindt u:
• spoel toilet
• wc borstelset
• pedaalemmertje
• veger / veger en blik/ragebol

In het slaapgedeelte van de kamer:
• tweepersoonsbed met matrasbeschermer

(*) zie onder
• 2 hoofdkussens met kussenbeschermer
• kledinghaken en kleerhangers
• opbergkastje

In de kleine slaapkamer:
• stapelbed met 2 matrassen met

matrasbeschermer (*) zie onder
• 2 hoofdkussens  met kussenbeschermer
• opklapbaar droogrekje
• kledinghaken
• opbergkastje


