Driebergsestraatweg 50

3941 ZX

Doorn

T (0343) 51 52 14

Inventarislijst
categorie
audiovisueel

aantal items

locatie

1

beamer

recreatiezaal

1

laptop (aangesloten op beamer)

recreatiezaal

1

DVD (via beamer/laptop)

* recreatiezaal

1

CD-speler (met diverse cd's)

* recreatiezaal

2

microfoon (draadloos)

* recreatiezaal

1

headset (te verkrijgen op kantoor)

* kantoor

* aangesloten op geluidsinstallatie
1

geluidsinstallatie met CD-speler en microfoon voor buiten

kantoor

muziek-

2

orgels

kapel/recreatiezaal

instrumenten

1

piano

recreatiezaal

1

vleugel

kapel

1

elektrische piano

restaurant

liedboeken

kapel

draadloos

in het gehele gebouw

internet
computers

1

computer (met internet) en printer

1

computer (met internet) en printer

kantoor recreatie

1

(kleuren) kopieermachine

1

laptop (met internet) via beamer

recreatiezaal

1

telefoon: (0343) 51 52 34

recreatiezaal/bar

2

telefoons (alleen uitgaand)

kantoor zorg/recr.

1

koffiemachine en theevoorziening

gastenkeukentje

1

magnetron

gastenkeukentje

1

koelkast

gastenkeukentje

1

vrieskastje

verpleegpost
* ruimte naast ingang

* kosten zwart/wit € 0,10 en kleuren € 0,15 per stuk
telefoon
huishoudelijk

frituur en ander keukenmateriaal

bar
*

* uitsluitend in overleg met keukenmedewerkers
informatie
fietsen

gereedschap*

2

flipovers

recreatiezaal

1

magneet/whiteboard

recreatiezaal

damesfietsen

fietsenhok

3

rolstoelfietsen (waarvan 1 met trapondersteuning)

na instructie!

1

rolstoelbakfiets met trapondersteuning

na instructie!

2

duofietsen met trapondersteuning

na instructie!

1

gereedschapskoffer

kast bar

haspels

kast bar

1

fietspomp

fietsenhok

1

compressor

fietsenhok

10

verlengsnoeren
* gebruik werkplaats en andere gereedschappen
uitsluitend in overleg met onze TD-medewerker
recreatie-

diverse spellen (kaart, rummikub, domino, triominos,

kastjes achter bar

materiaal

monopoly, vier op 'n rij, scrabble, dammen, schaken,

kastjes achter bar

stratego, halma, triviant, bingo)

kastjes achter bar

diverse puzzels (van 70 tot 2.000 stukjes)

kastjes achter bar

divers knutsel- en handvaardigheidmateriaal

kantoor recreatie
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vervolg

diverse ballen en stokken/buizen (harde en zachte) ten

recreatie-

behoeve van gymnastiek

materiaal

2
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kast hoek gang

sjoelbakken

recreatiezaal

diverse Oud Hollandse Spelen (inclusief spelregels en

te bevragen bij kantoor

puntentelling)
uiterlijke

krulspelden

kast hoek gang

verzorging

droogkapjes

kast hoek gang

voorzieningen

voetmassagebaden

kast hoek gang

1

restaurant met circa 80 plaatsen

restaurant

1

recreatiezaal met circa 80 stoelen

recreatiezaal

1

gashaard met 18 stoelen

1

bar met 6 krukken
ijs en drank voor verkoop

bar

1

terras met tafels/stoelen/parasols

terras

1

winkeltje met kaarten/kleine souvenirs (opbrengst

hal

ten behoeve van Nieuw Hydepark)

diversen

zorg

1

verpleegpost

blauwe gang

1

rolstoelbus (voor maximaal 6 rolstoelen)

buiten

1

kast met diverse kaarsen en kerkmateriaal

ruimte naast kapel

1

papiersnijmachine

kantoor recreatie

1

boekenkast met diverse boeken/tijdschriften

hal/huiskamer

1

brievenbus (wordt dagelijks geleegd)

hal

diverse bloemenvazen

gastenkeukentje

mappen met "uitjes" en met puzzels

kantoor recreatie

2

bubbelbaden

2

scootmobielen

ruimte naast hal

rolstoelen

ruimte naast hal

20
9

tilliften (zowel actief als passief)

7

po- en douchestoelen

2

douchebrancards

2

rollators

1

dekenboog

kast onder trap

alle bedden voor gasten zijn hoog/laagbedden
alarm-piepersysteem op alle kamers en toiletten
afsluitbare ruimte voor opslag zuurstof
6

hygiëneboxen

spoelruimte/miva/
grote badkamer

10
medisch

schoonmaak

steunbeugels met zuignappen

verpleegpost

1

dwaaldetector

kantoor

1

kast met gangbare medicijnen

verpleegpost

1

kast met diverse medische (hulp)materialen

verpleegpost

1

EHBO-reistas

verpleegpost

2

defibrillatoren

hal/dokterskamer

4

schoonmaakkarretjes
stofzuigers
containers voor vuile was

einde corridor
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3941 ZX

T (0343) 51 52 14

grote kasten met schoon linnengoed

linnenkamer

extra kussens/dekbedden

linnenkamer

extra dekens
wassen

Doorn

verpleegpost

1

wasmachine

* linnenkamer

1

droger

* linnenkamer

1

centrifuge

* linnenkamer
* te gebruiken in overleg met medewerkers

huishoudelijk

1

strijkplank en strijkbout

linnenkamer

2

huishoudtrapjes (4 treden)

ontvangst goederen

1

huishoudtrap (7 treden)

bij nooduitgang

Naast bovengenoemde materialen/voorzieningen is er in het kantoor van de recreatie een afsluitbare kast
ten behoeve van Het Vakantiebureau/PSDV. Hierin zitten nog enkele recreatiematerialen zoals:
papier in diverse kleuren en diktes, crêpepapier in diverse kleuren, scharen, potloden en stiften,
water- en plakkaatverf, penselen, plakband, schilderstape, nietmachine, perforator en corsagespeldjes.
In overleg kan hier ook eventueel gebruik van worden gemaakt.

