INVENTARISLIJST CAMPER HORIZON
VASTE INVENTARIS:
1x slacouvert
1x opscheplepel
1x soeplepel
1x pastalepel
1x garde
1x mes kartel
1x aardappelschilmesje
1x dunschiller
1x koksmes
1x broodmes
2x houten lepel
1x spatel
1x pannenset 3 maten
1x koekenpan
1x hapjespan
2x onderzetters
1x schaar
1x maatbeker
2x snijplank (groot-klein)
1x blik/flessenopener
1x kurkentrekker
1x kaasschaaf
1x rasp
1x nieuwe afwasborstel
1x slaschaal
1x slacentrifuge
1x citruspers met hulpstuk
1x thermoskan
1x koffiefilterhouder
1x koffiemaatschepje
1x doosje lucifers
1x ledlampje
3x voorraaddozen
1x eierhoudertje
1x emmer
1x afwasteil
30x wasknijpers
1x droogrek
1x stoffer en blik
1x bezem korte steel
1x zaklamp
1x paraplu
1x thermometer
1x wc-borstel
1x fles toiletvloeistof
1x flacon schoonmaakmiddel voorruit

LINNENPAKKET:
1x dekbed (keuze katoen of wol) 2-persoons met
overtrek
2x hoofdkussens met slopen + onderslopen
2x moltonhoezen en hoeslakens
1x fleecedeken
EN PER PERSOON:
1x badlaken
2x handdoeken
2x washandjes
2x keukendoeken
3x theedoeken
3x vaatdoekjes

1x 20 meter stroomkabel
1x verloop voor stroomkabel
1x waterpasje
1x mapje met autopapieren (kentekenpasje, verzekering)
1x schadeformulier
2x sleutelset (1x electrisch, 1x reserve, serviceluik, watervuldop)
1x parkeerschijf blauw
1x campernavigatie met voedingskabeltje,
zuignap, oplader
2x afstandsbedieningen (tv, hd-ontvanger)
1x handboek C’est la Vie Campers
1x alcohol blaastest
1x verbandtrommel
1x gevarendriehoek
2x wiggen voor rechtzetten camper
1x waterslang 15 meter met koppeling
2x kraanhulpstukken
1x gieter
1x dweil
1x ramenwisser met uitschuifbare steel
1x koepeltent {bij minimaal 4 personen)
2x zelfopblazende slaapmatten (bij minimaal 4 personen)
1x campingtafel
1x opstapje
4x haringen voor vastzetten luifel
1x brandblusser
1x blusdeken
1x fietsreflectorbord

INVENTARIS PER PERSOON:
2x diner borden
2x ontbijt borden
1x dessert / soepkommen
1x koffiebeker
1x melkbeker
1x wijnglas
1x limonadeglas
2x bestekset (lepel, vork, mes, dessertlepel, theelepel)
1x rol wc-papier
1x reflecterend vest
1x campingstoel
Op verzoek en afhankelijk van reisgezelschap zijn verdere
mogelijkheden in de inventaris bespreekbaar.
De camper is tevens voorzien van een fietsenrek, luifel + slinger,
krik + gereedschap (zit een gereedschapset in de serviceruimte.
Advies: gebruik deze niet, maar bel met C’est la Vie Campers!),
volle gasfles, volle dieseltank.
Campingboeken beschikbaar van ACSI. Daarnaast hebben we
abonnementen voor France Passion, Espana Discovery en
Britstops beschikbaar. Zie hiervoor onze website.

