Caribbean Hospitality Management B.V.
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Kav.1
Kav.2
Kav.3
Kav.4
Kav.5

Begane Grond
Kantoor Sales and Marketing
Een metalen L-vormige bureautafel met houten bovenblad
Een PC compleet met een "HP" monitor
Een bureaustoel op wielen met zwarte kunstleer stoffering
Een metalen ladeblok met vier laden
Een whiteboard
Een zwarte metalen filekast met schuifdeuren
Een bureau stoel op wielen met blauwe stoffering
Een houten bureautafel met drie laden met slot en bijbehorende sleutel
Een airco split unit merk "Westinghouse"
Twee houten rekken op metalen brackets
Kantoor General Management
Een airco splitunit (inverter) merk "Miller"
Een bureautafel met houten bovenblad
Een bureaustoel op wielen met zwarte stoffering
Een ladenblok kleur zwart
Een bureaustoel op wielen met zwarte kunstleer stoffering
Een ladenblok kleur zwart
Een bruine filekast met bijbehorende ladenblok
Een kleine filekast kleur beige
Een vierdeurige houten kast met vier laden kleur zwart
Een safe (kluis) merk "Lamperts"
Een zwarte TV merk "Sharp" met bijhorende bracket
Een kleine zwarte shredder
Een zwarte filekast met schuifdeuren
Een metalen tafel met ronde bovenblad met vier metalen stoelen met
kunstleer zwart stoffering
Een bureautafel met houten bovenblad
Een portable radio merk Sony
Een printer merk "HP"
Een partij plastic rekken
Een metalen ladenblok kleur zwart met twee laden
Kantoor General Management (Rechts)
Vier zwarte plastic bakjes met metalen papierhouder en calculator
Een bruine houten tafel
Een tweeladige grijze metalen filekast
Een zwarte bureautafel met bruine houten bovenblad
Een zwarte bureaustoel op wielen
Een computer "compleet" merk "Dell"
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Kav.6
Kav.7
Kav.8

Een bruine houten tafel met ronde bovenblad
Een zwarte TV merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Miller"

Kav.1
Kav.2
Kav.3
Kav.4
Kav.5

Keuken
Een witte electrische koffiemaker merk "Proctor Silex"
Een zwarte electrische waterkoker merk "Proctor Silex"
Een witte electrische waterkoker merk "Powerplus"
Een witte tweedeurige ijskast merk "Ignis"
Een houten stoel

Kav.6
Kav.6a
Kav.6b
Kav.6c
Kav.7
Kav.8
Kav.9
Kav.10
Kav.11
Kav.12
Kav.13

Kav.14
Kav.14a
Kav.14b
Kav.14c
Kav.14d
Kav.15
Kav.15a
Kav.15b
Kav.16
Kav.17
Kav.18
Kav.19
Kav.20
Kav.21
Kav.22
Kav.23
Kav.23a

Keuken + In de gang
Een metalen karretjes
Een metalen karretjes
Een metalen karretjes
Een metalen karretjes
een grijze metalen tafel met houten bovenblad
Een rode kleine karretje
Een beige metalen safe (kluis) merk" Merisafe"
Een metalen rek met twee zwarte pandout cable management en een "Cisco"
system reset -SG300-28P switch
Een brandblusapparaat
Zes kegels
Een "tweezits" bankstel met blauwe stoffering
Lobby
Twee (grote) aardepotten kleur beige met bijbehorende planten
Drie (kleine) aardepotten kleur beige met bijbehorende planten
Twee (kleine) aardepotten kleur beige met bijbehorende planten
Twee aardepotten kleur beige met bijbehorende planten
Twee aardepotten kleur beige met bijbehorende planten
Twee houten tafels kleur zwart (rechthoekig)
Twee houten tafels kleur zwart (vierkant)
Twee houten tafels kleur zwart (vierkant)
Drie houten stoelen met blauwe stoffering
Een TV flatscreen merk "Sharp"
Een zwarte bureaustoel op wielen
Een computer compleet merk "Samsung"
Twee bureaustoelen op wielen met rode stoffering
Een grijze metalen filekast twee laden
Een langwerpig houten kast bestaande uit zes laden, vier deuren en drie rekken
Een grijze plastic vuilnisbak
Een airco splitunit (cassette model)
Een airco splitunit (cassette model)
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Kav.23b

Een airco splitunit (cassette model)

Kav.24
Kav.25
Kav.26
Kav.27
Kav.28

Frontdesk
Een papiersnijmachine merk Olympia
Een beeldscherm met "Samsung", een toetsenbord merk "HP" en een muis
Een balie compleet
Een printer merk "HP"
Een brandslanghaspel

Kav.1
Kav.2
Kav.3
Kav.3a
Kav.3b
Kav.3c
Kav.3.d
Kav.4
Kav.5
Kav.5a
Kav.6
Kav.6a

Pool Area
Een metalen bank
Een complete zwembadpomp installatie
Twee "terracotta"plantenbakken met plant
Twee "terracotta"plantenbakken met plant
Twee "terracotta"plantenbakken met plant
Twee "terracotta"plantenbakken met plant
Twee "terracotta"plantenbakken met plant
Twee plastic strandstoelen
Een grote "terracotta" plantenbak
Een grote "terracotta" plantenbak
Een metalen lantaarn met drie lichtpunten
Een metalen lantaarn met drie lichtpunten

Kav.1

Kav.2

1ste Verdieping
Kamer 101
Een zwarte kleuren TV merk "Panasonic"
Een vierladige houten kast
Een stoel met bruine stoffering
Een houten wandspiegel met bruine lijst
Twee bruine houten nachtkastjes ieder met één lade
Een metalen "Kingsize" bed met twee houten hoofdeinde en bijhorende matras
Twee schilderijen
Twee schemerlampen met witte lampekap
Een bruine houten lessenaar met 1 lade
Een wandlamp met witte bovenkap
Een bureaustoel op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering
Een witte plastic vuilnisbak
Twee gordijnen
Een metalen safe (kluis)
Kamer 102
Twee metalen tweepersoonsbedden met bijbehorende matrassen
Twee schilderijen
Drie houten stoelen bruin, met blauwe stofbekleding
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Twee houten kasten elk met drie laden bruin/grijs
Drie flatscreen's merk "Sharp"
Twee houten lessenaars elk met een lade bruin/grijs
Twee houten hoofborden kleur bruin
Twee kleine metalen wandlampen kleur wit
Een metalen schemerlamp wit kleur
Een stoel op vijf wielen met zwarte stoffering
Twee stoelen met bruine stoffering
Een eenladige houten nachtkast
Een koelkast tafelmodel merk "General Electric"
Twee gordijnen
Een grote spiegel met houten lijst
Een metalen safe (kluis) merk "Prolane"
Een metalen strijkplank
Kav.3

Kamer 103
Een metalen safe (kluis)
Een drieladige grenen dressoire
Een TV flatscreen merk "Sharp Aquios"
Twee muurlampen met beige bovenkap
Een nachtlamp met beige lampekap
Een wandspiegel met grenen lijst
Een bank met beige stoffering
Een "Queensize" bed met grenen hoofdeinde en bijbehorende matras
Een wandschilderij voorstellende bloemen
Een zwarte bureaustoel op wielen
Twee bruine/beige gordijnen

Kav.4

Kamer 104
Een schemerlamp met witte lampekap
Een lichtbruine houten bureautafel
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Twee wandschilderijen
Twee witte wandlampjes
Twee metalen bedden "Kingsize" met houten hoofdeinde en bijbehorende matras
Een houten nachtkastje met één la kleur beige
Een houten TV kast met drie laden kleur beige
Een kleuren TV merk "Sharp" +/- 32 inch
Een ingelijste wandspiegel
Een houten kast kleur beige met twee deuren
Een metalen strijkplank
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe" kleur beige
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Kav.5

Kamer 105
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Een beige houten TV kast met drie laden
Een houten lessenaar met één la kleur beige
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Een houten nachtkastje met één la kleur beige
Twee metalen bedden met houten hoofdeinde
Twee witte wandlampjes
Twee wandschilderijen
Een ingelijste wandspiegel 1.5x0.4M
Een houten kast kleur beige met twee deuren
Een metalen strijkplank
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe" kleur beige
Een schemerlamp met witte lampekap

Kav.6

Kamer 106
Een metalen safe (kluis)
Een wandspiegel
Een staande lampekap
Twee hanglampen
Twee houten hoofdborden
Twee schilderijnen
Een springbox
Een houtenstoel
Twee matrassen
Een stoel op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering

Kav.7

Kamer 107
Twee tweepersoonsbedden beiden met twee houten hoofdborden
Een houten nachtkastje
Een bureaustoel op wielen met zwarte kunstleer stoffering
Een houten bureautafel
Een schemerlamp
Een éénzitssofa met bijbehorendevoetbank met bruine stoffering
Een plastic vuilnisbak kleur wit
Een wandspiegel met houten lijst
Een drieladige houten kast
Een TV flatscreen +/- 32 inch merk "Sharp"
Twee schilderijen
Twee gordijnen
Een plastic schaal met plastic bak en twee glazen
Een safe (kluis) merk "Amerisafe"
Twee wandlampen
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Kav.8

Kamer 108
Een TV flatscreen merk "Sharp" +/- 19 inch
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Een houten TV kast met drie laden kleur beige
Een houten lessenaar met één la kleur beige
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Een houten nachtkastje met één la kleur beige
Twee metalen bedden met houten hoofdeinde
Twee witte wandlampjes
Een houten kast kleur beige met twee deuren
Een metalen strijkplank
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe" kleur beige

Kav.9

Kamer 109
Een TV flatscreen merk "Sharp"
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Een houten TV kast met drie laden kleur beige
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Een houten nachtkastje met één la kleur beige
Twee metalen bedden met houten hoofdeinde
Twee witte wandlampjes
Twee wandschilderijen
Een ingelijste wandspiegel 15x0.4M
Een houten kast kleur beige met twee deuren
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe" kleur beige
Een schemerlamp met witte lampekap

Kav.10

Kamer 110
Twee wandschilderijen
Een schemerlamp met witte lampekap
Twee metalen bedden
Een houten nachtkastje met één la kleur beige
Een houten lessenaar met één la kleur beige
Een stoel met bruine stofbkleding
Een stoel op vijf wielen met zwarte kunstleer bekleding
Een metalen schemerlamp met witte lampekap
Een vuilnisbak
Een kleuren TV merk "Panasonic"
Een houten kast met drie laden kleur bruin
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe"
Een plastic schaal met twee glazen

Kav.11

Kamer 111
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Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe"
Een drieladige grenen dressoire
Een kleuren TV merk "Panasonic"
Twee wandlampen kleur beige
Een houten lessenaar met één la kleur beige
Een nachtlamp met beige lampekap
Een ingelijste wandspiegel
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Twee eenpersoonsbedden
Twee wandschilderijen voorstellende bloemen
Een zwarte bureaustoelen op wielen
Een tweedelige beige/bruine gordijn
Kav.12

Berghok
Een bruine houten tafel
Een rode sofastoel
Twee houten nachtkasten
Een zwarte stoel op vijf wielen
Een houten hoodbord

Kav.13

Berghok
Een eendeurige ijskast merk "General Electric"
Twee houten stoelen met groene en gele stoffering
Een zwarte plastic bak
Een plasticbak op vier wielen kleur geel
Een houten kast met twee deuren
Een gas cilinder
Een rol formica
Twee bezems
Een electrische bedspa
Een emmer ferf

Kav.14

Kamer 112
Een kleuren TV merk "Panasonic"
Een houten kast met drie laden kleur beige
Twee metalen "queensize" bedden
Een houten nachtkastje kleur beige/grijs met één la
Drie schemerlampen
Een ijskast merk "New World" kleur wit en beige
Een wandspiegel
Een houten stoel kleur bruin

Kav.15

Kamer 113
Een zwarte bureaustoel op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering
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Een drieladige klerenkast kleur bruin
Een bureautafel met één la kleur bruin
Een houten schemerlamp met beige lampekap
Een bruine/beige sofa met voetsteun
Twee bedden 'queensize" met bijbehorende matras en dekbed
Een houten nachtkastje met één la
Een kleuren TV merk "Panasonic"
Een metalen safe (kluis)
Kav.16

Kamer 114
Een houten bureautafel met één la
Een bureaustoel op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering
Een houten ladenkast
Een zwarte TV merk "Panasonic"
Een schemerlamp tafelmodel
Een "queensize" bed met twee bijbehorende nachtkastjes
Een wandspiegel
Twee wandschilderijen
Een grijze telefoon
Een metalen safe (kluis)
Een plastic schaal met bak en glazen
Een haardroger merk "First Class"

Kav.17

Closet 1
Een partij lakens

Kav.18

Kamer 115
Compleet

Kav.19

Gang 1ste verdieping
Een brandslanghaspel merk "Saval"

Kav.20

Twee brandblussers merk "Saval"
Een brandblusser merk "Ajax"
Zeventien (17) wandlampen
Twee "Exit" lampen
Twee "Exit" lampen met noodlampen
Een noodlamp

Kav.21

Gang 1ste verdieping
Een brandslanghaspel merk "Saval"

Kav.1

2de Verdieping
Kamer 201
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Een drieladige klerenkast /wandkast kleur bruin
Een sofa met beige stoffering
Een wandspeigel met een houtenlijst kleur bruin
Een bureautafel kleur bruin met één la
Een bureaustoel met kunstleer zwart stoffering
Een queensize bed met matras en bijbehorende dekbed
Twee éénladige houten nachtkastjes
Een safe (kluis) kleur beige
Een metalen strijkplank
Een hairdroger
Kav.2

Kamer 202
Twee tweepersoonsbedden met twee houten hoofborden
Een drieladige houten kast
Een eenladige nachtkastje
Een eenladige lessenaar
Een bureaustoel op vijf wielen met kunstleer stoffering
Een beige sofa met voetbank
Een wandspiegel
Een metalen strijktafel
Een safe (kluis)

Kav.3

Kamer 203
Een houten bureau/lessenaar met een la kleur beige
Een beige lampekap
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Een houten tv kast met drie laden kleur beige
Een kleuren tv merk Panasonic ± 19 inch
Een bruin/beige stoel met voetsteun
Een houten nachtkastje met een la kleur beige
Twee metalen bed queen size met houten hoofdbord
Twee beige wandlampjes
Twee wandschilderijen
Een metalen kluis merk "Amerisafe" kleur beige
Een metalen strijkplank
Een ingelijste wandspiegel

Kav.4

Kamer 204
Twee schilderijen
Twee hanglampen witte bovenkap
Twee tweepersoonsbedden met elf houten hoofborden
Een houten nachtkast 1 lade bruin
Een houten lessenaar 1 lade bruin
Een stoel bruine stofbekleding
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Een stoel op 5 wielen zwarte lederbekleding
Een metalen lamp wit
Een vuilnisbak
Een kleuren tv
Een houten kast 3 laden bruin
Twee gordijnen
Een safe metaal America
Een hoten spiegel
Kav.5

Kamer 205
Een eenpersoonsbed met houten hoofdeinde
Een eenpersoonsbed met houten hoofdeinde
Twee muurlampenkap kleur beige
Een houten éénladige grenen nachtkastje
Een houten éénladige grenen bureau
Een zwarte bureaustoel op wielen
Een beigeachtige stoffen tv chair
Een kleuren tv merk Panasonic
Een houten lampenkap met beige kap
Een houten drieladige grenen dressoire
Twee wandschilderijen met bloemntekeningen
Een tweeladige bruin/beige gordijn

Kav.6

Kamer 206
Twee twee personenbed
Twee wandlampen kleur wit
Een houten kast kleur beige bestaande uit drie laden
Een grote wandspiegel
Twee wandschilderijen met houten lijst kleur goud
Een tv merk Panasonic kleur zwart
Een zwarte bureaustoel op vijf wielen
Een houten lessenaar leur beige
Een metalen schemerlamp met witte lampenkap
Een metalen kluis merk Kennedy Security

Kav.7

Kamer 207
Een bureau tafel van hout
Een metalen strijkplank
Ee tweepersoonsmatras
Een sofa stoel plus pouch
Een ladenkast
Twee wandschilderijen
Een wandspiegel
Een grijze telefoon
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Een zwarte tv Panasonic
Een bureastoel op vijf wielen met vermoedlijke zwarte leren stoffering
Drie eenpersoonsmatrassen
Een houten bijzet tafel
Kav.8

Kamer 208
Twee tafelmodel schemerlampen met wotte lampenkap
Een twee personenbed
Twee houten nachtkastjes kleur donkerbruin
Een tv merk Sharp kleur zwart en grijs
Een witte metalen strijkplank

Kav.9

Kamer 209
Twee metalen tweepersoonsbedden met houten bovenvlak
Een bruine houten kast met drie laden
Een houten nachtkastjes met een la
Twee muurschilderijen
Een houten lampekap
Een metalen lampekap
Een bruine houten tafel
Een kleine prullenbak van kunststof
Een ingelijste wandspiegel
Een houten stoel
Een bruine houten tafel
Een metalen strijkplank

Kav.10

Kamer 210
Een drieladige wandkast kleur bruin
Een sofa met beige (khaki) stoffering
Een bureaustoel met een la
Een beige schemerlamp met beige lampenkap
Een flatscreen tv merk Sharp
Twee tweepersoonsbedden met bijbehorende matras en dekbed
Een eenladige nachtkastje kleur beige
Een beige safe merkloos
Een zwarte bureaustoel op vijf wielen met kunstleer stoffering zwart

Kav.11

Kamer 211
Een drieladige houten dressoire
Een houten lessenaar met een lade
Een eenladige houten nachtkast
Een éénzitssofa met groen/bruine stoffering
Een wandspiegel met houten lijst
Twee beige wandlampen
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Twee houten hoofdbords
Vier tweepersoonsmatrassen
Een bureaustoel op vijf wielen mer zwarte leren stoffering
Een beige lampekap met metalen poot
Kav.12

Kamer 212
Een tweezitssofa met blauwe stoffering
Een ronde houten tafel
Een rechthoukige houten tafel
Een flatscreen tv Sharp met remote
Een houten eenladige nachtkastje
Een mini ijskast kleur wit "Haier"
Een vierkante houten tafel
Een wandspiegel met houten lijst
Een tweepersoonsbed met houten bodem op metalen poten incl matras
Een kingsize bed met twee eenpersoonsbodems op metalen poten incl kingsize matras

Kav.13

Kamer 213
Een houten eenladige nachtkastje
Een houten drieladige dressoire
Een wandspiegel met houten lijst
Een zwarte tv "Panasonic"
Twee tweepersoonsbedden incl matras
Twee wandlampen kleur beige
Een beige lampekap met metalen poot
Een houten hoofdbord
Een digitalen kluis merk ProLine
Een éénzitssofa met groen/bruine stoffering
Een metalen strikplank met groene stoffering
Een donkergrijze digitale kluiss zonder zichtbare merk
Een plastic schaal met glazen

Kav.14

Kamer 214
Twee houten eenladige nachtkastjes
Een wandspiegel met houten lijst
Een houten drieladige dressoir
Een éénzits sofa met groen/bruine stoffering
Een zwarte tv merk Panasonic
Een beige lampekap
Een houten lessenaar met een lade
Twee wandlampen kleur beige
Een kingsize bed met metalen frame en twee eenpersoonsmatrassen
Een bureaustoel op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering
met strijkplank met gele stoffering
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Een houten hoofdbord
Een plastic schaal met twee glazen
Twee schilderijen
Kav.15

Kamer 215
Een witte lampekap
Een houten bureau tafel/lessenaar kleur beige
Een wandspiegel
Twee houten nachtkastje met een la kleur beige
Een metalen bed king size met houten hoofdbord
Twee witte wandlampjes
Twee wandschilderijen
Een bruin/beige stoel met voetsteun
Een houten tv kast met drie laden kleur beige
Een houten kast kleur beige met twee deuren
Een metalen kluis merk "Amerisafe" kleur beige
Een verrijdbare bureau stoel met zwarte bekleding

Kav.15a

Kamer 216
Een houten bureau tafel/lessenaar kleur licht bruin
Een verrijdbare bureastoel met zwarte bekleding
Een kleuren tv merk "Sharp" ± 32 inch
Twee houten nachtkastjes met een la kleur licht bruin
Een metalen bed king size met houten hoofdbord
Drie lampekappen
Een houten ovale tafel kleur licht bruin
Een metalen strijkplank
Een metalen kluis merk "Amerisafe" kleur beige
Een wandspiegel

Kav.16

Closet 2
Een partij beddespreien

Kav.16a

Housekeeping
Een bureaustoel met rode stoffering
Een houten nachtkastje
Een houten lessenaar
Een groene plastic stoel
Een houten stoel met grijze stoffering
Een houten stoel met bruine stoffering
Een prullenbak

Kav.17

Een brandblusapparaat
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Kav.18

Een brandslanghaspel merk "Saval"

Kav.19

Vierendertig (34) wandlampen

Kav.20

Vier exit met noodlampen
Vier exit lampen
Twee noodlampen

Kav.21

Een brandslanghaspel merk "Saval"

kav.22

Een brandslanghaspel merk "Saval"

Kav.23

Kamer 219
Drieenveertig matrassen

Kav.24

Kamer 220
Eenentwintig banken en eenentwintig bijbehorende stoelen kleur licht bruin
Twee stoelen met ovale rugleuning kleur bruin
Een bruine houten kast met drie laden
Een rechthoekige tafel van hout kleur bruin
Een zwarte burostoel op wielen met armleuning

Kav.25

Kamer 221
Twee houten nachtkasten elk met 1 lade
Een houten hoofdbord kleur bruin
Zes metalen stoelen met blauwe stoffering
Een metalen stoel op vijf wielen met kunstleer stoffering
Een schilderij
Een rechthoekige wandspiegel
Een houten nachtkastje met 1 lade kleur bruin
Twee houten tafels met ovale bovenblad
Een "Kingsize" sofa met blauwe stoffering
Een kleuren TV merk "Panasonic" kleur zwart
Een houten stoel met blauwe stoffering
Een houten nachtkastje met 1 lade bruin/grijs
Een vuilnisbak merk "Brabantia"

Kav.26

Kamer 222
Twee "driezits" sofa's met gekleurde stoffering
Drie beachstoelen, twee gele en een beige
Twee TV flatscreen merk "Sharp"
Een stoel op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering
Drie schilderijen
Twee staande schemerlampen
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Een houten stoel met beige stoffering
Twee gordijnen
Kav.27

Een brandslanghaspel

Kav.28

Kamer 223 en 224

Kav.29

Kamer 225
Twee wandlampekappen beige
Drie beige lampekappen
Een metalen ronde tafel galzen bovenblad
Vier houten bruine ronde tafel
Een tafelmodel witte ijskast "New World"
Een airco split unit "Silver Crown"
Drie bruine eenladige nachtkastje
Eem houten rechthoekige tafel
Drie bruine houten tafel 1 la
3 ladige bruine houten tafel
Twee houten stoelen
Een zwarte gekleurd houten stoel

Kav.30

Kamer 226
Twee sofa's met bruine stoffering
Twee houten hoofdborden
Drie houten bureau stoelen met rode stoffering
Een drieladige houten kast
Een houten bureautafel
Een houten kast met vier laden
Een éénzitssofa met bruine stoffering
Een houten kast met drie laden
Gordijnen met railing compleet
Een houten nachtkastje met een lade
Een houten stoel met bruine stoffering

Kav.31

Kamer 227
Vijf stoelen op vijf wielen met zwarte kunstleer stoffering
Twee stoelen op vijf wielen met blauwe stoffering
Een gordijn

Kav.32

Kamer 228
Elf kleuren tv merk "Panasonic"
Een vuilnisbak met diverse chandeliers kleur zwart
Een flatscreen tv merk Sharp
Een wandspiegel ±1m/1m
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Een mini koelkast tafelmodel merk "GE"
Twee gordijenen
Kav.33

Kamer 229
Een houten stoel met groene stoffering
Drie witte koelkasten tafelmodel merk "GE"
Twee witte koelkasten tafelmodel merk "New World"
Een zwarte koelkast tafelmodel merk "Midea"
Een koelkast tafelmodel merk "LG"
Een kleine koelkast merk "GE"
Een éénzits sofa met voetbank kleur beige
Een gordijnenset compleet
Een TV merk "Panasonic" +/- 27 inch
Een witte koelkast tafelmodel merk "GE"
Een partij coffie apparaten +/- 14
Een partij plastic bakken gebruikt als ijsbakken
Een lampekap met zwarte metalen voetsteun
Een partij witte kappen behorend bij de lampen
Vier transformators
Een blauwe transformator
Een partij houten ronde tafels

Kav.34

Kamer 218
Een zwarte kluis
Een drieladige houten dressoire
Een kleuren tv Panasonic
Een bruine ronde houten eettafel
Twee bruine houten eetstoel met blauwe stoffering
Een tweepersoonsbed met donkerbruine houten hoofd
Twee bruine houten nachtkastjes
Twee muur nachtlampenkap kleur beige
Een blauw/beige gordijn

Kav.35

Kamer 217
Een sofa met bijbehorende voetbank
Een bureaustoel op wielen met kunstleer stoffering
Een eenladige houten lessenaar
Een wandspiegel met houten lijst
Twee houten nachtkastjes met een lade
Een "Kingsize" bed met bijbehorende hoofdbord en matras
Twee wandlampen
Een kleuren TV merk "Panasonic"
Badkamer
Een wandspiegel met bijbehorende metalen lamp
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Een witte rolgordijn
Kav.36

Kav.1

Kav.2

Kamer 217 A
Negen houten hoofdborden
3de Verdieping
Kamer 301
Een houten tafel kleur bruin
Vier donkerbruine stoelen ieder met bijbehorende zitjes met beige stoffering
Twee staande schemerlampen met beige/bruine lampekap
Twee sofa's ieder met zitjes met blauwe stoffering
Twee lichtbruine bijzettafels
Een langwerpige TV tafel met vier laden
Twee schilderijen
Een metalen strijkplank
Een tweedeurige kast
Een metalen Safe (kluis)
In de slaapkamer
Een donkerbruine tafel met één la
Een zwarte bureaustoel
Een metalen "Kingsize" bed
Twee houten nachtkastjes ieder met één la
Twee schemerlampen met beige/bruine lampekap
Een drieladige kast
Een haardroger
Een partij gordijnen

Kamer 302
Een TV flatscreen merk "Sharp" +/- 19 inch
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Een houten TV kast met drie laden kleur beige
Een houten lessenaar met één la kleur beige
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Twee houten nachtkastje met een la kleur beige
Een metalen bed "Kingsize" met houten hoofdeinde
Twee wandschilderijen
Een ingelijste wandspiegel 1.5x0.4M
Twee wandlampen
Een schemerlamp met witte lampekap
Een houten kast kleur beige met twee deuren
Een metalen strijkplank
Een zwarte metalen safe (kluis) merk "Amerisafe"
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KaV.3

Kamer 303
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe"
Een metalen strijkplank
Een houten lessenaar met één la kleur beige
Een TV flatscreen merk "Panasonic"
Twee houten nachtkastje met een la kleur beige
Een spiegel met grenen lijst
Twee schemerlampen met beige lampekap
Een zwarte bureaustoel op vijf wielen
Een tweedelige bruine/beige gordijnen
Twee wandschilderijen voorstellende bloemen

Kav.4

Kamer 304
Een schemerlamp tafelmodel met witte lampekap
Een grote wandspiegel
Een houten kast kleur beige bestaande uit drie laden
Een houten lessenaar kleur beige
Twee wandlampen kleur wit met beige lampekap
Twee wandschilderijen met goudkleurige lijst
Een stoel met bruine stoffering
Een zwarte bureaustoel op vijf wielen
Een eenladige houten nachtkastje kleur beige
Een metalen kluis merk "Amerisafe" kleur grijs
Een partij gordijnen compleet
Een metalen strijkplank
Een haardroger
Een plastic schaal met twe glazen

Kav.5

Kamer 305
Twee tweepersoonsbed met bijbehorende matras en dekbed
Twee houten hoofdborden kleur bruin
Twee schilderijen
Een houten kast met drie laden kleur bruin/grijs
Een flatscreen merk "Sharp"
Een wandspiegel met houten lijst
Een plastic stoel
Een houten nachtkastje met 1 lade bruin
Twee grote gordijnen
Twee kleine gordijnen
Een grijze metalen safe (kluis)
Een metalen strijkplank

Kav.6

Kamer 306
Twee twee persoonsbed met bijbehorende matras en dekbed
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Vier stuks gordijnen
Een houten nachtkastje
Een zwarte TV merk "Sharp" met bijbehorende afstandbediening
Een drieladige houten wandkast
Een wandspiegel met houten lijst
Een houten zitstoel met donker blauwe stoffering
Twee wandlampjes
Twee vierkante wandschilderij
Een metalen kluis
Kav.7

Kamer 307
Twee persoonsbed met bijbehorende matras, kussen en twee hoofdeindes
Een houten bureau
Een bureaustoel op wielen met kunstleer stoffering
Een witte lampekap
Twee wandschilderijen
Een nachtkasntje
Een houten wandkast met drie schuifdeuren
Een zitstoel met beige stoffering met bijhorende voetbank
Een wandspiegel met houten lijst
Een metalen kluis

Kav.8

Kamer 308
Twee "queensize" bedden met bijbehorende matras en hoofdeinde
Een zwarte bureaustoel op wielen
Twee wandlampen
Een nachtkastje
Twee bureautafels
Een schemerlamp
Een beige stoel
Twee schilderijen
Twee gordijnen
Een spiegel
Een spiegel met zilverkleurige lijst
Een kluis (safe) merk "Amerisafe"

Kav.9

Kamer 309
Een bureautafel
Een schemerlamp
Een zwarte bureaustoel op wielen
Een beige stoel
Twee "queensize" bedden met bijbehorende matras en hoofdeinde
Een wandspiegel
Een drieladige tafel
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Twee schilderijen
Twee wandlampen
Een nachtkastje
Een kluis (safe) merk "Amerisafe"
Een spiegel met zilverkleurige lijst
Kav.10

Kamer 310
Een metalen strijkplank
Een grote spiegel met houten lijst
Een houten kast met drie laden kleur grijs/bruin
Een TV flatscreen "Sharp"
Twee grote gordijnen
Twee kleine gordijnen
Twee "Queensize" met matras
Twee houten hoofdborden kleur bruin
Een houten nachtkastje met één lade kleur bruin
Een stoel met stofbekleding met bijbehoren voetbank op wielen
Twee schilderijen
Twee hanglampen
Twee plastic stoelen een groene en een witte

Kav.11

Berghok
(+/-) 20 houten stoelen met diverse kleuren

Kav.12

Kamer 311
Twee "queensize" bedden met bijbehorende matras
Een beige nachtkastje
Twee wandlampen
Een drieladige kast kleur beige
Twee wandlampen
Twee schilderijen
Een zwarte bureaustoel op vijf wielen
Twee houten stoelen kleur blauw
Een wandspiegel
Een mini koelkast merk "New World"
Acht stukken gordijnen
Een tafel

Kav.13

Kamer 312
Twee "Queensize" bedden met matras
Twee hoofdeinden
Een houten nachtkastje
Twee wandlampen
Twee wandschilderijen
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Twee houten stoelen met bruine stoffering
Een drieladige houten kast
Een eenzitssofa met voetbank met bruine stoffering
Een schemerlamp met witte kap
Een wandspiegel met houten lijst
Een partij gordijnen met railing
Een metalen safe (kluis) merk "Amerisafe"
Een plastic schaal met plastic bak
Kav.14

Kamer 313
Twee "queensize" bedden met bijbehorende matras
Een beige nachtkastje
Twee wandlampen
Een wandspiegel
Een drieladige kast kleur beige
Een beige stoel
Twee blauwe houten stoelen
Een kleine spiegel met metalen lijst
Een safe (kluis) merk "Amerisafe"
Twee schilderijen

Kav.15

Kamer 314
Een "Kingsize" bed met bijbehorende matras en hoofdeinde
Twee beige nachtkastjes
Een schemerlamp
Twee wandlampen
Een spiegel
Een tafel kleur beige
Een bureaustoel op wielen kleur zwart
Een wandspiegel met metalen lijst
Een beige stoel
Twee schilderijen
Een kluis
Een plastic prullenbak
Een plastic schaal met glazen

Kav.16

Een brandslanghaspel merk "Saval"

Kav.17

Een brandblusapparaat

Kav.18

Closet 3
Een partij lakens

Kav.19

Housekeeping Office
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Een bureaustoel met rode stoffering
Een houten nachtkastje
Een houten lessenaar
Een groene plastic stoel
Een houten stoel met grijze stoffering
Een houten stoel met blauwe stoffering
Een prullenbak
Kav.20

Een "Exit" lamp

Kav.21

Een brandslanghaspel

Kav.22

Twee "Exit" lamp
Twee noodlampen

Kav.23

Kamer 315
Een bruine/beige stoel met voetsteun
Een houten bureau/lessenaar met een la kleur beige
Een beige lampekap
Een verrijdbare bureaustoel met zwarte bekleding
Een ingelijste wandspiegel
Twee houten nachtkastje met een la kleur beige
Een metalen bed "Kingsize" met een houten hoofdbord
Twee beige wandlampen
Een kleuren TV merk "Panasonic" +/- 19 inch
Een zwarte TV bracket
Een metalen strijkplank
Een zwarte/grijze metalen kluis merkloos

Kav.24

Kamer 316
Een houten bureautafel
Een bureaustoel op vijf wielen met kunstleer stoffering
Een tweepersoonsbed met bijhorende bijzettafel
Twee wandschilderijen
Een metalen strijkplank
Een wandspiegel
Een kleuren TV merk "Panasonic"
Een ladenkast
Een grijze telefoon
Twee wandlampen
Een lampekap
Een plastic schaal

Kav.25

Kamer 315B
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Een partij hangers
Een Partij wielen
Vier rails voor gordijnen
Kav.26

Een brandslanghaspel

Kav.27

Kamer 317
Twee gordijnen

Kav.27

Kamer 318
Twee gordijnen

Kav.27

Kamer 319
Vier gordijnen

Kav.27

Kamer 320
Twee gordijnen

Kav.28

Een brandslanghaspel

Kav.29

Kamer 321
Een "Kingsize" bed
Twee houten nachtkasten ieder met een lade
Twee metalen lampekappen
Zeven wandschilderijen
Twee "driezits" sofa's met blauwe stoffering
Een zwarte flatscreen merk "Sharp Aquos" met bijbehorende afstandbediening
Een bruine houtenkast met vier laden
Een bruine houtenkast met een lade
Een rechthoekige houtentafel bruin
Twee staande metalen lampekappen
Een houten tafel met een ronde bovenblad
Vier houten stoelen met blauwe stoffering
Een "eendeurige" koelkast merk "Avanti" kleur wit
Een stoel op vijf wielen met zwarte kunstleer bekleding
Een houten tafel met een lade
Een wandspiegel met een bruine houten lijst
Een tafellamp
Een partij gordijnen
Een metalen strijkplank
Een partij houten hangers
Een metalen safe (kluis)

Kav.30

Kamer 322
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Een bruine houten tafel met zes houten stoelen met blauwe stoffering aan de
zitvlak
Twee bruine houtenkasten (klein) ieder met één lade en rek
Een houten kast met drie laden kleur bruin
Een kleine houten tafel kleur bruin
Een partij gordijnen
Kav.31

Kamer 323
Een tweepersoonsbed zonder matras met een bijbehorende kast
Een houten ladenkast
Een houten bureau
Een lage houten met laden
Een houten TV kast met laden
Een gordijnenset
Een houtenstoel met groene stoffering
Een houten TV kast met laden
Een schilderij
Twee hoofdborden
Een partij dekbedden

Kav.32

Kamer 324
Een lessenaar
Een vierladige kast
Een wandspiegel met houten lijst
Twee gordijenen
Een metalen safe (kluis)

Kav.33

Kamer 325
Een houten tafel met ronde bovenblad met drie houten stoelen met bruine stoffering
Drie éénzits sofa met bruine stoffering
Een schroefbank op poten
Een houten stoel met groene stoffering
Een houten TV kast met drie laden
Een houten stoel met groene stoffering
Een partij gordijnen met railing

Kav.34

Kamer 326
Vijftien houten nachtkastje
Twee persoons bedden
Vier matrassen
Negentien houten hoofdborden
Negen houten bureautafel met een la
Elf verrijdbare bureaustoelen met zwarte stoffering
Negen houten kleren kasten ieder met vijf laden
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Negen metalen staande lampjes zonder kap kleur zwart
Twintig metalen tafelmodel lampen zonder kap kleur zwart
Drie sofa's met beige stoffering
Drie beige voetbanken ieder op vier wielen
Twaalf wandspiegels ieder met bruine houten lijst
Twee wandschilderijen voorstellende bloemen
Een houten stoel met blauwe stoffering
Twee schemerlampen zonder kap
Een bruine schemerlamp zonder kap
Twee houten stoelen
Kav.35

Gang 3de verdieping
Achtendertig wandlampen
Vier "Exit" lampen
Twee Noodlampen
Vier "Exit" lampen met noodlampen

Kav.36

Berghok
Twee metalen karretjes
Een partij filters voor airco
Een houten stoel met blauwe stoffering
Een partij gordijnen
Een partij waslijnen

Kav.1

Kamer 401
Een "Kingsize" bed
Een drieladige grenen dressoir
Drie eenladige grenen nachtkastjes
Een safe (kluis) merk "Amerisafe"
Een wandspiegel met grenen lijst
Een metalen schemerlamp kleur zwart met beige kap
Een kleine koelkast merk "General Electric"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Twee aardbewerkte nachtlampen met beige kap
Een rode gordijn met rail
Twee witte plastic stoelen

Kav.2

Kamer (TEGENOVER 401)
Dertien houten/grenen ronde tafels
Een brandblusser merk "Saval"
Twee schilderijen

Kav.3

Kamer 402
Een airco splitunit merk "Mitsubishi"
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Een houten wandspiegel
Twee plastic stoelen
Een tweepersoonsbed
Drie houten nachtkastjes ieder met één lade
Twee metalen lampekappen kleur zwart
Een staande metalen schemerlamp kleur zwart
Een drieladige houten kast kleur bruin
Een metalen safe (kluis)
Drie metalen rekken
Een haardroger
Kav.4

Kav.1
Kav.2
Kav.3
Kav.4
Kav.5
Kav.6
Kav.7
Kav.8
Kav.9
Kav.10
Kav.11
Kav.12
Kav.13
Kav.14
Kav.15
Kav.16
Kav.17
Kav.18
Kav.19
Kav.20
Kav.21
Kav.22
Kav.23
Kav.24
Kav.25
Kav.26
Kav.27
Kav.28

Kamer tegenover 402
Vier metalen/houten bedden (eenpersoon)
Twee metalen/houten tafels
Op het dak
Een airco split unit merk "Gree"
Een airco split unit merk "Gree"
Een airco split unit merk "Miller"
Een airco split unit merk "Silver Crown"
Een airco split unit merk "Silver Crown"
Een airco split unit merk "Weston"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Panasonic"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Trane"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
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Kav.29
Kav.30
Kav.31
Kav.32
Kav.33
Kav.34
Kav.35
Kav.36
Kav.37
Kav.38
Kav.39
Kav.40

Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een airco split unit merk "Mitsubishi"
Een grote airco split unit merk "Trane"
Een grote airco split unit merk "Trane"
Een grote airco split unit merk "Trane"
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