De indeling van de luxe chalet
U komt via de tuin binnen gelijk rechts bevind zich de deur naar de badkamer. Deze
badkamer is voorzien van een douche, wasbak en een toilet. Als u rechtdoor loopt bevind
zich daar de deur naar de twee persoonsslaapkamer. Deze is voorzien van een tweepersoons
box spring met aan beide kanten een kast. Links van deze deur bevind zich de keuken. Deze
is voorzien van veel opbergkastjes, 4 pits gasfornuis en een wasbak met een ruim werkblad
op het aanrecht. Rechts van de keuken bevinden zich twee 1 persoonsslaapkamers. Deze zijn
voorzien van een 1 persoons bed. Als je dan rechtdoor de keuken loopt kom je in de ruime
woonkamer. Deze woonkamer is voorzien van een eettafel met 4 stoelen, een dressoir, een
tv meubel met televisie, een salontafel met een bankstel en 2 losse fauteuils.
•

Keuken met koel/vries combinatie, 4-pits gasstel, een Senseo en een fluitketel.

•

Ruime living met een bank en 2 losse fauteuils , eethoek, dressoir en flat screen
televisie.

•

3 slaapkamers met 1x 2-persoonsbed en 2 x 1 persoons bed

•

Badkamer met douche, wastafel en toilet

•

Gezellige tuin met tuintafel en 4 tuinstoelen en een grote parasol.

•

privé parkeerplek

•

Schuurtje

Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van alle faciliteiten, zoals b.v. het buiten zwembad
met Poolbar en overdekt terras, speeltuin, springkussen, sportveld en recreatieprogramma.

Inventaris 4 persoons chalet
Keuken
Afvalbak
Afdruiprek
Afwasbak
2x Theedoek
2x Keukendoek
2x Vaatdoek
Saladelepel
Slabak
Vergiet
Pollepel
4x Lepels
4x Messen
4x Vorken
4x Theelepels
Kaasschaaf
Broodmes
Vleesmes
6x Dessertbord
6x Dinerbord
6x Soepkommen
6x Bekers
6x theeglazen met onderzetters
6x Koffiekopjes met schotels
Brood-fruitmandje
6x Bierglazen
6x Frisdrankglazen
6x Wijnglazen
Kaasschaaf
Senseoapparaat
Waterkoker-fluitketel
Theepot
Steelpan
Koekenpan
Kookpan klein
Kookpan groot
Grote pannenonderzetter
Kurkentrekker
Schaar

2 Snijplanken
Blikopener
Kamer
Televisie
Bankstel
2 fauteuils
lage tafel
Dressoir
Eethoek
4 eethoek stoelen
Slaapkamers
4x hoofdkussen
Badkamer
Closetgarnituur
Berging
Kamerbezem
Dweil en emmer
Stoffer en blik
Wasknijpers
Droogrek
Tuin
4x stapeltuinstoelen
Terrastafel
Parasol

