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Binnenkort heten we jullie van harte welkom in onze 
Groepsaccommodatie In de Bandert. Fijn dat jullie 
bij ons verblijven. We doen uiteraard ons uiterste best 
om jullie verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Zo is onze groepsaccommodatie ingericht voor 
maximaal comfort. Een multifunctionele ruimte met 
bar, geluidsinstallatie en TV scherm, een groot over-
dekt terras met loungebanken, ruime slaapkamers, 
modern sanitair en een groene buitenruimte.

De grote professionele keuken nodigt uit om samen 
de lekkerste gerechten te bereiden. Even geen zin 
om te koken? Kijk dan eens naar de ruime keuze 
in aantrekkelijk geprijsde catering bij een van onze 
partners.

Wil je groep liever geen eigen beddengoed of hand-
doeken meenemen, bestel dan alsnog onze linnen- of 
handdoekpakketten. Voor een kleine toeslag maken 
we ook graag alle bedden voor jullie op.

In deze informatiebrochure vind je belangrijke in-
formatie voor jullie bezoek. Heb je na het lezen nog 
vragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

We staan voor jullie klaar om een zo aangenaam 
mogelijk verblijf te realiseren.

Justin Hintzen
Beheerder groepsaccommodatie
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Tijdens jullie verblijf staat een belangrijk deel 
in het teken van de gezamenlijke maaltijden. 
Niks leuker dan met zijn allen aanschuiven aan 
leuk gedekte tafels en onder het genot van een 
drankje uitgebreid te tafelen. Samen koken is 
supergezellig en zeker een aanrader, maar niet 
voor iedereen weggelegd. Daarom bieden wij 
jullie graag een aantal extra mogelijkheden met 
gerenommeerde bedrijven die desgewenst elke 
maaltijd voor je groep kunnen verzorgen.

Onze partners bieden maatwerk voor ontbijt, 
lunch of buffet. De kwaliteit is uitstekend, de 
prijsstelling zeer vriendelijk en het gemak bijna 
vanzelfsprekend. Voor meer informatie en mo-
gelijkheden kun je contact opnemen met onze 
partner bedrijven.

Ben je op zoek naar iets speciaals? Wil je een 
arrangement op maat voor een prijs die bij je 
groep past? Neem gerust contact op met de 
cateraars. Zij kunnen voor elke groep een pas-
send aanbod doen.

Zoek je een kok die ter plaatse voor jullie groep 
een barbecue, lunch of diner kan bereiden? 
Neem dan contact met ons op. Wij hebben een 
kok die jullie wensen graag invult.

CATERING

   Preuverie de Toren
   Houtstraat 15
   6102 BD Echt

   +31 (0)475 48 25 45

• Prijzen inclusief bezorgen en ophalen. 
• Vuile buffetmaterialen worden mee retour genomen. 
• Ontbijt/ Lunch wordt de avond van te voren aangele-

verd.
• Alles wordt in buffetvorm geleverd.

ONTBIJT/LUNCH
Ontbijt/ Lunch  €9,75 per persoon
(vanaf 30 personen)

Wit en bruinbrood: 4 sneetjes p.p.
Hartig beleg: kaas, ham en cervelaat of kipfilet
Zoet beleg: aardbeienjam, pindakaas, vruch-
tenhagel en chocoladehagel
Halvarine
Melk (1 pak per 4 personen)    
     
Uitbreiding (vanaf 12 personen)
Yoghurt met muesli  € 2,15 per stuk
Appel     € 1,20 per stuk
Banaan   € 1,20 per stuk
Mandarijn   € 1,20 per stuk
Sinaasappel   € 1,20 per stuk
Kop soep   € 2,95 per stuk
Broodje kroket  € 2,75 per stuk
(ook Vega mogelijk)

EIGEN KOK

Limburgse catering met een zachte P van prijs



MENU’S
Frites en snack Menu  € 8,20 p.p.
Frites, Frikandel, Hamburger-
schijf of gehaktbal, Salade, Appelmoes, Toetje   
      
Macaroni Menu   € 10,85 p.p.
Soep , Macaroni met runder-
gehakt, Geraspte kaas, Salade, Toetje     
     
Gehaktbal Menu   € 10,85 p.p.
Soep, Gehaktbal, Gekookte
aardappelen, Erwtjes en worteltjes, Toetje   
     
Nasi Menu    € 10,85 p.p.
Soep, Nasi met kip, Satésaus,
Atjar, Kroepoek, Toetje       
   
Zuurvlees Menu   € 10,85 p.p.
Soep, Gekookte aardappels,
Zuurvlees, Salade, Toetje

Goulashmaaltijd   € 10,85 p.p.
Soep, Rijst, Goulash, Perzik-
schijfjes, Toetje       
   
BBQ standaard   € 10,85 p.p.
Kipspies, Frikandel, Hamburger,
Aardappelsalade, Knoflooksaus, Cocktailsaus, 
Stokbrood, Kruidenboter  (inclusief gas BBQ en 
gasvulling)
     
BBQ premium    € 13,65 p.p.
Verse runderburger, Gema-
rineerd kiplapje, Shaslik, Aardappelsalade, 
Rauwkostsalade, Perzikschijfjes, Knoflooksaus, 
Cocktailsaus, Stokbrood, Kruidenboter (incl. 
gas BBQ en gasvulling)

   Eetpunt de Berk 
   Bellweg 34 A
   6101 XA  ECHT
   +31 (0)475 47 09 99

ONTBIJT
Ontbijt Standaard   €  7,00 p.p.
Zachte bol wit Kaas,
Zachte bol bruin Ham, Stuk fruit, Pakje jus 
d’orange/melk/fristi/chocomel

Ontbijt Populair    €  9,00 p.p.
Zachte bol wit Kaas,
Zachte bol bruin Ham, Krentebol (met cupje 
roomboter), Stuk fruit, Gekookt eitje met zout-
staafje, Pakje jus d’orange/melk/fristi/chocomel 
  
Ontbijt De luxe   € 12,00 p.p.
Zachte bol wit Kaas,
Zachte bol bruin Ham, Krentebol (met cupje 
roomboter), Stuk fruit, Gekookt eitje met zout-
staafje, Vruchtenjoghurt, Snoep (mars/snicker), 
Pakje jus d’orange/melk/fristi/chocomel

LUNCH
Lunch     €  6,25 p.p.
Stokbroodje gezond Ham/
gezond Kaas/gezond Ham en Kaas, Pakje jus 
d’orange/melk/fristi/chocomel



  
Lunch uitbreiden met:
Kop soep    €  3,00 per stuk 
(keuze uit tomatensoep
met balletjes/verse groentesoep/kippensoep/
champignonsoep)

Slaatje   €  3,00 per stuk
Stuk fruit   €  0,85 per stuk
Vruchtenjoghurt  €  1,75 per stuk
Broodje kroket met  €  2,50 per stuk
mosterd
Broodje frikandel met €  2,50 per stuk 
mosterd 

MENU’S
Nasi/bamischotel   € 12,00 p.p.
Nasi of bami, 3 stokjes (portie)
sate, Kroepoek, Adjar, Gebakken eitje   
  
Schnitzel menu   € 13,00 p.p.
Kip- of varkensschnitzel,
Aardappelkroketjes, Mayo, Salade   
     
Pasteitje     €  6,50 p.p.
Kipchampignonragout of
champignonragout, Pasteibakje   
 

Voorwaarden:
• Minimaal 15 personen
• Prijzen inclusief bezorgen en ophalen 
• Vuile buffetmaterialen worden mee retour genomen 
• Ontbijt/Lunch kan zowel in buffetvorm als lunchpak-

ket besteld worden

Leisurepark In de Bandert
Onze groepsaccommodatie ligt op Leisurepark In de 
Bandert in Echt, een sport en familiepark van 60 hec-
tare, waar je kunt sporten, ontspannen en recreëren.

Een uitdagende omgeving met op loopafstand van 
onze groepsaccommodatie een overdekt zwembad, 
sporthal, sportcafé, tennispark (11 tennisbanen), 
voetbalpark (6 voetbalvelden), regionaal training 
centrum judo, hondendressuur, indoor Archery 
handboogschieten, kinder vakantiewerk, huiskamer 
extra, trimparcours, klimparcours, speeltoestellen, 
skatepark, voetbalkooi, fitnesscentrum, overdekte 
speeltuin, avonturenpark en een overdekte activi-
teitenlocatie van maar liefst 5000m2 met kartbaan, 
(disco) bowlingbaan, lasergame arena, een evene-
mententerrein, een paintballterrein en diverse the-
maruimten, Prison Island, Glow in the Dark minigolf 
en een Virtual Reality Room.

Activiteitenprogramma op maat
Op sport- en leisurepark In de Bandert zijn er gigan-
tisch veel mogelijkheden om een super leuk activitei-
tenprogramma voor je groep samen te stellen. Kun 
je hier wat hulp bij gebruiken? Bel onze beheerder 
dan even op. Hij heeft veel contact met alle sport- en 
activiteitenaanbieders op het park en vind het erg 
leuk om jouw groep te helpen. Of je nu op zoek bent 
naar een kunstgrasveld voor je voetbalweekend of 
een sporthal voor een leuke binnenactiviteit. 

ACTIVITEITEN

Kijk voor een overzicht op onze website!



Sportvelden
Training, wedstrijd of toernooi. Op Sport- en Leisu-
repark in de Bandert is er voor elke sportvereniging 
veel te doen. Huur sportvelden voor je team direct 
naast onze Groepsaccommodatie.  Denk hierbij on-
der andere aan voetbal- en tennisvelden.
Voor meer informatie en de tarieven kun je terecht 
bij onze beheerder.

De onderstaande Menswel accommodaties liggen in 
de buurt en worden ook door ons beheert en geëx-
ploiteerd. Bel onze beheerder voor meer informatie 
en een speciale prijs voor jouw groepsactiviteit.

Zwembad In de Bandert (100mtr)
Wedstrijdbad, doelgroepenbad, whirlpool, kronke-
lende glijbaan en peuterbad. Bij de ingang van het 
zwembad vind je een gezellig sportcafé.
Kijk op https://indebandert.nl 

Buitenzwembad Eurobad Maasbracht (5km)
Een voordelig en leuk buitenzwembad voor uw 
groep. Kijk op https://eurobadmaasbracht.nl

Sporthal In de Bandert (100mtr)
De sporthal is deelbaar in drie delen en te gebruiken 
voor tal van sport- en spelactiviteiten. Bij slecht weer 
de ideale plek om jullie activiteiten toch door kunnen 
laten gaan. Voor meer informatie en de beschikbaar-
heid kunt u terecht bij onze beheerder.

ACTIVITEITEN

In de directe omgeving, op loopafstand, zijn er tal 
van sport– en recreatieactiviteiten te vinden. Een 
volledig overzicht kun je vinden op onze website.

Het smalste stukje Nederland
Er is een plek in Limburg waar je binnen een uur-
tje van België naar Duitsland wandelt. Daar, in het 
smalste stukje Nederland, ligt Echt-Susteren. De 
gemeente met het meeste buitenland van heel Ne-
derland. Wie Echt-Susteren bezoekt, heeft het goede 
leven in al haar facetten binnen handbereik: pitto-
reske dorpjes, schitterende natuur, lekker eten, kunst 
en kerken. Bezoek de website voor het volledige 
recreatieve aanbod in Echt-Susteren. https://www.
hetsmalstestukjenederland.nl/

Openbaar vervoer
De groepsaccommodatie ligt op 15 minuten lopen 
van station Echt.

Fiets huren
Wil je graag een fiets huren in Roermond of omge-
ving?  Bij VVV Midden-Limburg zijn alle fietsver-
huurbedrijven bekend en ben je aan het juiste adres.
https://vvvmiddenlimburg.nl/nl/overzicht/fiets-hu-
ren-roermond

OMGEVING



Parkeren
De groepsaccommodatie ligt op een autoluw sport- 
en leisurepark, achter Sportcomplex In de Bandert. 
De groepsaccommodatie is goed met de auto bereik-
baar via het geasfalteerde Sportpad. Bij de groeps-
accommodatie zijn twee parkeerplaatsen voor de 
leiding aanwezig. De overige auto’s dienen op de al-
gemene parkeerplaats van het leisurepark geparkeerd 
te worden, tegenover Sportcomplex In de Bandert 
(Bandertlaan 7, 6101 LZ  Echt).

Er is genoeg plek om fietsen en motoren bij de ac-
commodatie neer te zetten.

Slaapkamers
De matrassen op de stapelbedden en eenpersoons-
bedden zijn 90cm breed en 200cm lang. Op slaapka-
mer 1, 3 en 4 is één van de stapelbedden 190cm lang.

Nummer Aantal Bedden
Slaapkamer 1 12 personen 6 stapelbedden
Slaapkamer 2 6 personen 3 stapelbedden
Slaapkamer 3 8 personen 4 stapelbedden
Slaapkamer 4 12 personen 6 stapelbedden
Slaapkamer 5 6 personen 3 stapelbedden
Slaapkamer 6 8 personen 4 stapelbedden
Slaapkamer 7 4 personen 4 eenpersoons-

bedden
Slaapkamer 8 4 personen 4 eenpersoons-

bedden

ACCOMMODATIE

Het is niet verplicht om een linnenpakket bij ons te 
huren. Indien je geen linnenpakket bij ons huurt, 
dan dien je zelf een schoon onderlaken, kussensloop 
en dekbedovertrek of slaapzak mee te nemen en te 
gebruiken. Tegen een kleine meerprijs kunnen wij 
het linnen verzorgen en zelfs de bedden opmaken. Je 
kunt deze service ook nog achteraf bijboeken.

Roken
De gehele accommodatie én het buitenterrein zijn 
rookvrij.

Airconditioning
De accommodatie is duurzaam gebouwd en wordt 
verwarmd en gekoeld met een moderne warmte-
pomp installatie. Hierdoor is het binnenklimaat 
aangenaam. De temperatuur in de multifunctionele 
ruimte en keuken wordt met deze installatie enkele 
graden gekoeld ten opzichte van de buitentempera-
tuur. Geen electra verslindende airco’s dus, maar wel 
behaaglijk op de warme en koude dagen.

WIFI
De gehele accommodatie is van WIFI voorzien. Deze 
kan gratis gebruikt worden door de gasten van de 
groepsaccommodatie. De WIFI code is in de accom-
modatie aanwezig.

Meubilair
Het is toegestaan om klein meubilair zoals tafels en 
stoelen te verplaatsen. Bij vertrek dien je de meubels 
weer op de oorspronkelijk plaats terug te zetten.
Verplaats geen groter meubilair zoals bedden en 
kasten, omdat je dan het risico loopt de wanden en 
vloeren te beschadigen. Matrassen moeten op het 
stapelbed of boxspring blijven liggen.



Koffie zetten
De accommodatie is voorzien van een Bravilor Mon-
do 2 professioneel koffiezetapparaat met bijbehoren-
de papieren filters. Hiermee maak je in een handom-
draai de lekkerste koffie. Je dient zelf wel de snelfilter 
koffie mee te nemen.

Vaatwasmiddel
De professionele vaatwasser is van vaatwasmiddel 
voorzien. Dit wordt automatisch toegevoegd tij-
dens het gebruik van de vaatwasser. Een eenvoudige 
instructie van de vaatwasser is in de accommodatie 
aanwezig.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in de groepsaccom-
modatie en op het buitenterrein.

Barbecue
Er mag alleen gebarbecued worden op de speciaal 
hiervoor ingerichte barbecue plaats. Bij de groepsac-
commodatie staat een professionele horeca gasbar-
becue met gasflessen. Laat bij vertrek de barbecue 
schoon achter voor de volgende gast.

Kampvuur
Kampvuren zijn alleen toegestaan in overleg met de 
beheerder. Je mag alleen een kampvuur maken op de 
kampvuurplek in de . Bij het maken van een kamp-
vuur mag het vuur niet boven heuphoogte komen. 
Het vuur dient altijd gedoofd te worden met een 
emmer water. Laat kinderen en smeulend vuur nooit 
onbeheerd achter.

Vuilniszakken en toiletpapier
Elk toilet is voorzien van een professionele toiletrol-
houder. Bij aankomst is deze gevuld met 4 nieuwe 
toiletrollen. In alle vuilnisbakken zitten bij aankomst 
lege vuilniszakken. 

Anders validen
De groepsaccommodatie is gedeeltelijk aangepast 
voor het gebruik door andersvaliden.
De accommodatie en buitenruimte zijn drempelloos 
en de doorgangen zijn voldoende breed uitgevoerd 
om met een rolstoel door te kunnen. Daarnaast zijn 
er 2 andersvalide toiletten en is er 1 andersvalide 
douche aanwezig.

Koelen en vriezen
De groepsaccommodatie is ingericht voor 60 per-
sonen en heeft voldoende koelcapaciteit om eten en 
drinken voor 60 personen te koelen en te vriezen.

Schade of breuk
Indien er iets stuk gaat van de inventaris dien je dit 
bij vertrek te melden bij de beheerder. Bij dringende 
zaken kun je uiteraard contact met ons opnemen. Je 
kunt dan bellen naar het noodnummer (zie hoofd-
stuk Belangrijk).

Klachten
Het kan voorkomen dat je niet geheel tevreden bent. 
Wij vragen je om in dat geval direct met de beheer-
der contact op te nemen. Deze zal proberen het 
probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
Wanneer je klacht niet naar tevredenheid wordt ver-
holpen, neem je contact op met Stichting Menswel 
Sport.



PLATTEGROND



De standaard aankomsttijd op maandag tot en met 
zaterdag is om 15.00 uur. De zondag is geen aan-
komstdag. 

Dag Aankomst Vetrek
ma t/m vr 15:00 uur 10:00 uur
zaterdag 15:00 uur niet mogelijk
zondag niet mogelijk 17:00 uur

Voor afwijkende aankomst- en/of vertrektijden dien je vooraf 
contact met de beheerder op te nemen door te bellen naar 0475-
484848 of mailen naar info@groepsaccommodatieindebandert.nl.

Sleutel
De beheerder is bij aankomst en vertrek aanwezig op 
de standaard (of afwijkende) aankomsttijd en je ont-
vangt van hem de sleutels en uitleg over de groepsac-
commodatie. Bij een sterk afwijkende aankomsttijd 
zal in overleg met de beheerder bepaald worden waar 
je de sleutels kunt afhalen.

Waarborgsom
Als je de waarborgsom nog niet vooraf betaald hebt, 
dan dien je dit alsnog bij aankomst contant en gepast 
bij de beheerder te doen (€ 200,-). De waarborgsom 
wordt na aftrek van eventuele breuk en/of schade(s) 
binnen 10 werkdagen na vertrek teruggestort op het 
opgegeven bankrekeningnummer.

Nachtregister
Het nachtregister dient volledig te worden ingevuld, 
zodat wij te allen tijde weten wie er in de accommo-
datie verblijft. Dit is belangrijk voor de veiligheid en 
de heffing van de toeristenbelasting.

AANKOMST

Op maandag tot en met vrijdag dien je voor 10.00 
uur de groepsaccommodatie te verlaten. Op zaterdag 
is het niet mogelijk om te vertrekken en op zondag 
mag je maar liefst tot 17.00 uur blijven.

Bij vertrek gaan we er vanuit dat je de onderstaande 
taken zelf doet. Bij het niet uitvoeren van deze taken 
kunnen we kosten in rekening brengen.

• Haal het gehuurde bedlinnen van het bed af en 
verzamel dit per slaapkamer in een kussensloop.

• Ruim de accommodatie en het buitenterrein op 
en plaats de meubels terug op hun oorspronkelij-
ke plaats.

• Zet de gebruikte inventaris weer schoon en droog 
terug in de (keuken)kasten.

• Laat de keuken en keukenapparatuur schoon 
achter.

• Haal de koelkasten en de vriezer leeg.
• Haal de prullenbakken leeg en deponeer het afval 

in de juiste containers.
• Laat de barbecue schoon achter en ruim de vuur-

plaats netjes op.
• Tenzij anders met je afgesproken is, zorgen wij 

voor de eindschoonmaak; je dient de accommo-
datie echter wel netjes en veegschoon achter te 
laten.

• Laat de accommodatie en het buitenterrein opge-
ruimd achter, zoals je deze bij aankomst aange-
troffen hebt.

• Lever de sleutel in en geef breuk, schade(s) of 
klachten direct door aan de beheerder.

VERTREK



CALAMITEITEN
Heb je met spoed een ambulance, de brandweer of 
de politie nodig? Bel dan direct 112 en pas daarna de 
beheerder via het onderstaande noodnummer.

Bij alle overige calamiteiten, storingen of andere 
dringende zaken kun je de beheerder via het nood-
nummer van Menswel bellen.
Noodnummer:  0475 - 25 22 00

Huisartsenpost Roermond
Nassaustraat 79, 6043 EB Roermond 
Telefoon 0475 - 771 771
Alleen bezoeken na telefonische afspraak. 
Weekdagen van 17:00 - 08:00 uur.
Weekenden en feestdagen gehele dag bereikbaar.

Tandarts spoeddienst 
Telefoon 085 - 77 335 77
Uitsluitend voor een spoedgeval of pijnklacht
Weekdagen van 17:00 - 08:00 uur.
Weekenden en feestdagen gehele dag bereikbaar.

SpoedApotheek Laurentius Kwartier 
Telefoon 0475 - 38 30 30
Gelegen in het Laurentius Ziekenhuis Roermond
(ingang via de Oranjelaan)
Voor spoedrecepten van de huisartsenpost en Spoedeisende Hulp 
of voor medicatie waarvoor geen uitstel mogelijk is.

BELANGRIJK

Hierna volgt een overzicht van de aanwezige in-
ventaris in de groepsaccommodatie. Controleer bij 
aankomst de inventaris en meld vermissingen en of 
schade aan de inventaris altijd binnen één dag aan 
de beheerder. Als er tijdens je verblijf iets stuk gaat, 
meld dit dan bij vertrek aan de beheerder, tenzij snel-
le vervanging noodzakelijk is.

Tafel - servies Aantal
Diep bord 64
Plat bord 25,5cm 64
Plat bord 27,5cm 64
Gebaksbordje 64
Soepkom 64
Beker 64
Kop + schotel 64
Compoteschaaltje 64
Eierdop 64

Tafel - bestek Aantal
Tafellepel 64
Tafelmes 64
Tafelvork 64
Theelepel 64
Koffielepel 64
Gebaksvorkje 64
Saladevork 2
Saladelepel 2
Gebakschep 2

INVENTARIS



Tafel - glaswerk Aantal
Longdrinkglas 64
Wijnglas 64
Bierglas 64
Waterkan 4
Schenkkan 6
Isoleerkan thee 4
Isoleerkan koffie 4

Keuken - koken Aantal
Ovale braadpan 6ltr 2
Kookpan hoog 20.5ltr 2
Kookpan laag 9.5ltr 2
Steelpan 1.5ltr 2
Wokpan 28cm 2
Koekenpan 28cm 2
Koekenpan 24cm 2

Keuken - keukengerei Aantal
Spaghettilepel 2
Pastatang 2
Aardappelstamper 2
Vergiet 2
Garde 25cm 2
Garde 35.5cm 2
Barbecuetang 3
Aardappelschilmesje 5
Broodmes 2
Vleesmes 2
Blokrasp 2
Kaasschaaf 2
Pollepel 6
Opscheplepel 12

Keuken - overig Aantal
Kelneropener 2
Schaar 2
Maatkan 3
Snijplank 4
Panonderzetter 12
Pannenlappen 6
Dienblad 4
Warmhoudschaal elektrisch 3
Soepketel elektrisch 1

Keuken - schalen en manden Aantal
Dekschaal 2
Saladeschaal 10
Vleesschaal 12
Broodmand 10

Keuken - apparatuur Aantal
Elektrisch fornuis 4-pits 1
Kantelbare braadslede 1
Magnetron 1
Professionele koelkast 1
Professionele vriezer 1
Professionele vaatwasser 1
Serveerwagen 1
Opbergrek 1
Bestekbak + houder 1

Huishouden Aantal
Straatbezem 3
Kamerbezem 5
Dweil mop garnituur 2
Emmers 5
Stoffer en blik 2
Vloertrekker 2
Raamtrekker 2
Huishoudtrap 1

Multifunctionele ruimte Aantal
Tafel 15
Stoel 60
Bar (geen tapinstallatie) 1
Barkruk 4
Dubbeldeurs buffetkoeling 2
Geluidsinstallatie 1
Microfoon 1
Koffiezetapparaat (inclusief filters) 1
Heetwaterapparaat 1
Televisie 1
Televisie 1
Spelcomputer + 2 controllers 1
Hoekbank 3,2 x 3,2mtr 1
Poef 4
Dressoirkast 1
Salontafelset (3 bijzettafels) 2
Bord- en behendigheidsspellen 15



Slaapkamer Aantal
Stapelbed 90 x 200cm 23
Stapelbed 90 x 190cm 3
Eenpersoonsbed 90 x 200cm 8
Matras 60
Kussen 60
Deken 60
Nachtkastje 6

Sanitaire ruimtes Aantal
Toilet 9
Anders valide toilet 2
Douche 10
Anders valide douche 1

Algemeen binnen Aantal
Kinderstoel 2
Kinderbed/box 2
Fauteuil 2
Salontafel 1
2-Zits bank 1
Wifi accespoint 6
Brandblusser 5
Blusdeken 1
Alarminstallatie 1
Brandmeldcentrale 1
Ontruimingsplattegronden 5
Infobord 1

Overig - buiten Aantal
Loungebanken met kussens 8
Hocker 8
Picknicktafel 4
Tafeltennis 2
Gas barbecue 1
Gasfles 1
Beachvolleybalveld 1
Kampvuur gaascontainer 1
Banken kampvuur 5


