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Tip #1:
Houd altijd je gast Houd altijd je gast voor ogen! Welke gast 

komt er in jouw woning verblijven? Zijn 
het gezinnen met jonge kinderen? Of 

gasten van middelbare leeftijd die graag 
van een fietsvakantie genieten? Elke gast 

heeft zo zijn eigen voorkeur. Pas je 
interieur en inventaris daarop aan.

Tip #2:
Houd de brandveiligheid van jouw woning goed in de 
gaten! Een brandblusser en blusdeken is in de keuken 
echt onmisbaar. Maar je kunt op meerdere vlakken 
rekening houden met de brandveiligheid van jouw 
woning. Bijvoorbeeld met brandvertragende 
gordijnsgordijnstoffen. Wist je ook dat er brandvertragende 
dekbedden en kussens zijn? Wel zo veilig!

Wat leuk dat je deze ultieme checklist hebt gedownload. Je hebt jezelf vast afgevraagd waar je moet 
beginnen als het gaat om een interieur en inventaris voor je vakantiewoning. Jouw nieuw-te-bouwen, 
of te renoveren woning is pas klaar voor de verhuur als je deze checklist erbij hebt gehouden!

In deze checklist ga jij houvast krijgen welke artikelen er eigenlijk allemaal nodig zijn in een 
recreatiewoning. We hebben ze recreatiewoning. We hebben ze voor je onderverdeeld in de categoriën ‘Musthave’ en ‘Nice to Have’. 
Deze checklist is gemaakt voor een woning geschikt voor vier personen. Als je een woning hebt van 
zes personen, hou dan rekening met acht stuks voor de keukeninventaris. Een woning van acht per-
sonen met tien stuks, enzovoorts

Veel succes en plezier met het compleet maken van jouw interieur en inventaris! 

Brandveiligheid _ Musthave
Brandblusser
Blusdeken
EHBO verbanddoos
Rookmelder
Koolmonoxidemelder

Meubilair & stoffering _ Musthave
Vloerbekleding (pvc stroken)
Raambekleding
2- zits bank
2 x fauteuil
Salontafel
TTV-meubel
4 x eetkamerstoel
Eettafel
Beschermvoetjes t.b.v. eetkamerstoelen en 
fauteuils

Meubiliair en stoffering _ Nice to Have
Bijzettafel
PPoef/Kruk
Dressoir
Kabinet
Boekenkast
Bureau
Kinderstoel
Traphekje
Baby bBaby box
Sidetable



Verlichting _ Musthave
Plafondlamp keuken
Plafondlamp zithoek
Plafondlamp slaapkamer 1
Plafondlamp slaapkamer 2
Plafondlamp entree
Plafondlamp badkamer/Plafondlamp badkamer/toilet
Hanglamp boven eettafel
Lichtbronnen (minimaal 7x)

Verlichting _ Nice to Have
Staande lamp zithoek
Tafellamp
(reserve) Lichtbronnen
Plafondlamp bergingPlafondlamp berging
Buitenlamp (met schemersensor)

Elektronica _ Musthave
Televisie
Coax kabel
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Stofzuiger

Elektronica _ Nice to Elektronica _ Nice to Have
Cupmachine
Senseo apparat
Handmixer
Broodrooster
Tosti/Grill ijzer
Staafmixer
TelTelevisie muurbeugel
Wasmachine
Droger
Strijkijzer
Strijkplank
Föhn
Soundbar
WekkerWekkerradio
DVD/BluRay speler  

Entree _ Musthave
Kapstok
Deurmat
Rubberen ringmat

Entree _ Nice to Have
DeurbelDeurbel

Je bent al lekker op dreef! De grootste beslissingen zijn gemaakt. Blijf volhouden, er zijn 
nog een heel aantal artikelen af te vinken!

Tip #4
Meestal is er van jouw woning ook een 

technische tekening of plattegrond 
beschikbaar. Op die tekening kun je direct 

zien waar alle lichtpunten zich bevinden. 
Je kunt ze tellen en hiermee checken 

hohoeveel lampen je minimaal nodig hebt. 
Zo zie je sowieso geen enkele over het hoofd! 

Tip #3
Houd bij het kiezen van raambekleding altijd 
rekening met de ruimte. Is het voor de 
slaapkamer? Kies dan voor verduisterende 
gordijnstof. In de woonkamer kun je kiezen 
voor een lichtdoorlatende stof, vitrage of 
inbetween. Zit er een inbetween. Zit er een raampje in de keuken? 
Kies dan voor raambekleding die 
gemakkelijk gereinigd kan worden. Je hebt 
uiteraard ook keuze uit jaloezieën, 
rolgordijnen, plissé of vouwgordijnen.
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Slaapkamer 1 _ Musthave
2 x boxspring
2 x matras
2 x dekbed
2 x kussen
Kledingkast
8 x kledinghanger8 x kledinghanger
2 x nachtkast
2 x nachtlamp
2 x lichtbron
2 x (waterdichte) matrasmolton
2 x kussenmolton

Slaapkamer 1 _ Nice to Have
HoofdbordHoofdbord
Voetenbord
Topper
Kapstok
Kussensloop
Dekbedovertrek
Handdoeken
BadlakensBadlakens
Washandjes

Slaapkamer 2 _ Musthave
Stapelbed
2 x matras
2 x dekbed
2 x kussen
Kledingkast
8 x kledinghanger8 x kledinghanger
Nachtkast
Nachtlamp
Lichtbron
2 x (waterdichte) matrasmolton
2 x kussenmolton

Slaapkamer 2 _ Nice to Have
TTopper
Kapstok
Zitzak
Tweede nachtkast
Tweede nachtlamp
Tweede lichtbron
Kussensloop
DekbedDekbedovertrek
Handdoeken
Badlakens
Washandjes
Campingbedje

Toilet en badkamer _ Musthave
Handdoekhaakjes
TToiletrolhouder
Reserverolhouder
Toiletborstel
Toiletborstelhouder
Pedaalemmer

Tip #6
In de tweede slaapkamer In de tweede slaapkamer voor een vierper-

soons woning wordt vaak een stapelbed 
toegepast. In deze checklist zijn wij hier 

ook vanuit gegaan. Het kunnen uiteraard 
ook vaste ledikanten zijn of een box-

springset. Houd in het ontwerp rekening 
met de ruimte in jouw woning.

Tip #5
Als jouw woning wordt ingezet voor de 
verhuur is het gebruikelijk dat de 
schoonmaak van het park ook het 
linnengoed regelt en beheelinnengoed regelt en beheert. Jij hoeft dan 
zelf geen dekbedovertrekken, hoeslakens en 
kussenslopen aan te schaffen, maar de 
gasten kunnen dit huren via het park. 
Houdt er wel rekening mee dat moltons 
vaak wel verplicht zijn en horen bij het 
inventaris. Check altijd bij het park of er inventaris. Check altijd bij het park of er van 
jou iets verwacht wordt!



Servies & Bestek _ Musthave
6 x gebaksbord
6 x ontbijtbord
6 x dinerbord
6 x schaaltje
6 x soepkop
6 x mok6 x mok
6 x theeglas
6 x klein glas
6 x longdrinkglas
6 x bierglas
6 x wijnglas wit
6 x wijnglas rood
6 x tafelmes6 x tafelmes
6 x tafelvork
6 x tafellepel
6 x cocktailvork (gebaksvork)
6 x theelepel
Sauslepel
Soeplepel
SaladSaladevork
Saladelepel
2 x serveerlepel
Schilmes
Blikopener
Kelnersmes
Bakspatel
KeukenschaarKeukenschaar
Kaasschaaf
Serveertang
Garde
Broodmes
Koksmes

Servies en bestek _ Nice to Have
6 x kopje
6 x schotel
6 x diep bord
6 x eierdopje
6 x eierlepel
6 x champagneglas6 x champagneglas
6 x theetip
Kinderservies
Kinderbestek
6 x borrelglas
6 x dessertlepel
6 x dessertvork
6 x desse6 x dessertmes
6 x cocktaillepel
6 x cocktailmes
6 x sorbetlepel
6 x steakmes
6 x vismes
6 x visvork
VleesmesVleesmes
Briemes
Knoflookpers
Rasp
Schuimspaan
Eiersnijder
Pannenlikker
DeegDeegroller
Invetkwast
Spaghettilepel
Dunschiller
Vleesvork
Pollepel

Denk je na deze pagina, ik heb hulp nodig? Schroom dan niet om ons te bellen voor een 
afspraak, wij helpen je graag!

Tip #7
Staat jouw woning op een vakantiepark? 
Check dan bij het park of zij een standaard 
inventaris hanteren voor al hun woningen. 
Wel net zo makkelijk bij het kiezen van de 
juiste producten!
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Keukeninventaris _ Musthave
Koekenpan klein
Koekenpan middel
Hapjespan groot
Steelpan 1,5 liter
Kookpan 1,5 liter
KKookpan 2 liter
Kookpan 3 liter
Schaal - 23 cm
Schaal - 26 cm
Ovenschaal
Snijplank
3 x Pannen onderzetter
6 x glazen onderzetter6 x glazen onderzetter
Vergiet
Maatbeker
Vliegenmepper
Handdoekhaakjes

Keukeninventaris _ Nice to Have
Karaf
PureestamperPureestamper
Citruspers
Broodplank
Theepot
Melkkannetje
Suikerpotje
Fruitschaal
VVaas
Beslagkom
Springvorm
Cakevorm
Nespresso capsulehouder
Kookwekker
Pannenlap
TheedoosTheedoos
Broodtrommel
Wokpan
Braadpan

Grillpan
Soeppan
Pannenbeschermer
Afdruiprek
Voorraadbus
Ijsblokjeshouder
PlacematPlacemat
Asbak
Zeef
Gasaansteker
Beschuitbus
Botervloot
Peper & Zoutstel
DienbladDienblad
Magnetrondeksel
Thermoskan
Theedoek
Keukenhanddoek

Schoonmaak _ Musthave
Pedaalemmer
KamerbezemKamerbezem
Huishoudtrap
Droogrek
Afwasteil
Emmer
Vloertrekker
Stoffer en blik
Vlakmop (steel + dweildoek)Vlakmop (steel + dweildoek)

Schoonmaak _ Nice to Have
Wasknijpers
Raamtrekker
Wasmand
Ragebol

Tip #8
VVaak gebeurt het dat je van de receptie van je 
vakantiepark een welkomstpakket krijgt. Hierin 
zitten vaak wat items die dagelijks/wekelijks 
vervangen moeten worden. Is dit niet aanwezig 
op het park? Houd dan rekening met de volgen-
de items; afwasborstel, (schuur)spons, vaat-
wasblokjes, vliesdweil, lucifers en 
schoonmaakdoekjes. Vaak zitten hier ook wat 
eerste artikelen in zoals een toiletrol, handzeep, 
afwasmiddel en vuilniszakken.



“Je hebt de hele checklist gehad. Nu is het tijd om alles naar jouw woning 
te brengen en te monteren. Denk je na het lezen van deze checklist dat je 
toch wat hulp kunt gebruiken? Maak dan een vrijblijvende afspraak met mij 
of een collega. Wij kennen de markt door en door en weten exact wat er 
nodig is in een recreatiewoning. 
Onze monteurs Onze monteurs zorgen ervoor dat al jouw gekozen producten in jouw 
woning terecht komen, monteren deze op de juiste plaats en nemen al het 
verpakkingsmateriaal weer mee terug, wel zo handig! Wij zien ernaar uit je 
te leren kennen en zorgen ervoor dat je je welkom voelt. Graag tot ziens in 
onze showroom in Barneveld.”
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