Zakenkantoor Proost-Van Huffel bvba
Antwerpsestwg 130 Rechtestraat 4
2350 Vosselaar
2275 Lille
tel.014/61.79.19
014/88.22.87
Ken je de waarde van je inboedel (*)? Om je te helpen, volgt hierna een inventarislijst. Neem er even de
tijd voor en vul in wat je NU zou moeten betalen om alles opnieuw aan te kopen. Voorziet je brandverzekering wel in dit kapitaal? Zoniet laat je polis aanpassen vóór het te laat is.
(*) goederen die bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit worden niet als inboedel
aangezien. Neem hiervoor contact op met ons.
INKOMHAL-TRAPZAAL
Meubelen
Verlichting
Gordijnen, overgordijnen
Schilderijen, foto's
Tapijten, traploper
Spiegels
Siervoorwerpen, kunst
Planten

SLAAPKAMERS
Meubelen
Matrassen
Lusters, lampen
gordijnen, overgordijnen
tapijten
spiegels
toiletgerei
versieringen
radiowekker

BADKAMER
Meubelen
huisapotheek
toiletgerei
parfum, e.d.
verwarmingstoestel
verlichting

totaal
totaal
WOONKAMER-SALON
Meubelen
Verlichting
Gordijnen, overgordijnen
Lusters,staande lamp
schilderijen,kunst
vazen, sierkleedjes
kussens
tafelgerei en serviezen
zilverwerk en kristal
verwarmingstoestel
muziekinstallatie
video, dvd ea
TV
Piano,muziekinstrument
spiegels
klokken
boeken
planten
likeuren
CD's, DVD's

totaal

totaal
KEUKEN
Meubelen
gordijnen, overgordijnen
kachel, fornuis
microgolf-combi-oven
vaatwasmachine
koelkast
diepvriezer en inhoud
huishoudtoestellen
keukenvoorraad
poetsgerei
stofzuiger
verlichting
wasmachine
droogkast
uurwerk

totaal

BUREAU
Meubelen
tapijten
gordijnen, overgordijnen
schilderijen, kunst
spiegels
siervoorwerpen
boeken, tijdschriften
computer
printer, fax, copier e.d.
verlichting

totaal
ZOLDER-MANSARDE
Meubelen
tapijten
valiezen
koffers
gereedschap

totaal

GARAGE
Auto
Moto
Fietsen
gereedschap
tuingereedschappen
grasmaaier
tuinmeubelen
barbecue

totaal
KELDER
voorraden en drank
wijnen, likeuren
gereedschap
meubelen
kolen, brandstof

KLEDING
DAMES:
mantels
mantelpakken
jurken
pelzen, bont
hoeden
schoenen
handschoenen
handtassen
kousen
ondergoed
HEREN:
mantels
kostuums
schoenen
hoeden
handschoenen
dassen
hemden
ondergoed
kousen
KINDEREN:
kleding
mantels
schoenen
ondergoed

Bijzondere voorwerpen
juwelen
horloges
naaimachine
fototoestel, camera
paraplu's
kinderspeelgoed
aktentassen
muziekinstallatie
sportmateriaal
sportuitrusting
huisdieren
aquarium
kampeerbenodigdheden

totaal

totaal
totaal
VOOR DE HUURDERS
Vaste installatie door u
aangebracht zoals:
badverwarmer
douchecel

totaal

LINNEN
Lakens
Dekens
hoofdkussens
handdoeken
keukenhanddoeken
tafellinnen
schorten

totaal

SAMENVATTING
Traphal-trapzaal
Woonkamer-salon
Slaapkamers
Keuken en washuis
Badkamer
Bureau
Zolder-mansarde
Garage
Kelder
Voor de huurders
Kleding
Linnen
Bijzondere voorwerpen
Algemeen totaal

Datum van de inventarisatie:………./………./……………..
De waarde van mijn inboedel is

Mijn inboedel is verzekerd voor

Een aanpassing is nodig voor

e

