PROCES VERBAAL VAN INVENTARIS
Rechtsvorm en benaming : ME@T EN GRIET CVOA
Maatschappelijke zetel: HINGENESTEENWEG 105
2880 BORNEM
Ondernemingsnummer:

BE-0685.866.412

Wij treffen ter plaatse volgende goederen aan:
BUITEN OP HET TERRAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

vouwladder in aluminium uitvoering vv. 2*7 treden
parasolbekleding get. PEPSI MAX
telescopische ladder in alu uitvoering
verr. rvs soepketel
plm3 13 bakken diverse dranken wo. leeg, aangesproken en vol wo. get. TRIPLE KARMELIET,
SCHWEPPES, CHIMAY, CARLSBERG, WESTMALLE, PEPSI, enz.
leeg biervat van 50 liter
stofzuigerkop
hark
2 bakken diverse dranken wo. get. LIPTON
2 pvc vuilnisemmers
vitrinekoeler get. COCA COLA, vermoedelijk eigendom van derden ( glazen deur gedemonteerd )
koelkast fabr. WHIRLPOOL
droogrek
plm. 8 diverse flessen geestrijke dranken wo. get. MARTINI, diverse champagnes, enz.
terrasparasol get. PEPSI MAX
terrasparasol get. RICARD
3 diverse tafels op metalen onderstel geb. vv. pvc bovenblad
kinderstoeltje get. TITANIUM baby DELTA
terrasparasol get. DE KONINCK
enige diverse bloemstukken wo. 4 stuks vv. bloempotten
BINNEN IN DE VERBRUIKZAAL
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9 tafels op houten onderstel geb vv. houten bovenblad
3 diverse tafels op metalen onderstel geb. vv. kunststoffen bovenblad
plm. 30 stoelen op houten onderstel geb. vv. skaien zit en rug
plm. 7 stoelen op houten onderstel geb. vv. skaien zit en houten rug
3 barstoelen op houten onderstel geb. vv. skaien zit en houten rug
6 barstoelen op houten onderstel geb. vv. skaien zit en rug
wandkrijtbordje get. GRAND MILANO
2 speakers get. ARTSOUND
decoratieve plant in pvc bloempot
kinderstoeltje get. TITANIUM baby DELTA
lcd televisie fabr. LG ( mogelijks defect )
partij divers kinderspeelgoed compl. met enige kleurpotloden
2 diverse kussens
houten opbergkast vv. 2 deuren en 2 laden inh. een partij tafeltextiel
partij diverse decoratie wo. enige diverse wandkaders, klok in fietsvorm, enige diverse lampionnen,
enz.
decoratieve plant
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plm 9 diverse decoratieve plafondverlichting
betaalterminal fabr. VERIFONE, get. BS PAYONE, vermoedelijk eigendom van derden
betaalterminal get. LOYALTEK , vermoedelijk eigendom van derden ( RES SYSTEMS BVBA tel
016/314545 )
barstoel op houten onderstel geb. vv skaien zit en houten rug
2 pvc curverboxen
decoratieve krijtkader get. CHATEAU CLAMENS
pvc besteklade
tft scherm fabr. LG
kleine vitrinekoeler get. PEPSI MAX, vermoedelijk eigendom van derden
klein metalen wijnrekje inh. plm. 14 diverse flessen wijnen wo. get. TIERRA DE LUNA, CHATEAU
LOS BOLDOS, ROOIBERG, enz.
enige diverse kandelaars
2 houten kistjes
brandblusser
kassa pc fabr CASIO type QT -6100 compl. met geldlade get. SAFE SCAN, 2 ticketprinters fabr.
CITIZEN, allen vermoedelijk eigendom van derden CARESTA tel 0488/096230
tweedeurs drankenkoeler, vermoedelijk eigendom van derden
rekenmachine
kleine vitrinekoeler, vermoedelijk eigendom van derden
tweedeurs drankenkoeler, vermoedelijk eigendom van derden
rvs ijsmachine fabr. HOSHIZAKI
houten opbergkastje vv. 4 laden
melkschuimmachine fabr. LATTIZ, vermoedelijk eigendom van derden
koffiemolen fabr. SANTOS, vermoedelijk eigendom van derden
koffiezetapparaat fabr. GAGGIA, vermoedelijk eigendom van derden
plm. 54 diverse aangesproken flessen geestrijke dranken in diverse formaten wo. get. RICARD,
ABSOLUT WODKA, JAMESON, HAVANA CLUB, CAMPARI, J&B, DISSARONO, MALIBU, BOMBAY
SAPHIRE, BACARDI, enz.
plm. 7 flessen diverse siropen
grote partij diverse glazen wo. bierglazen, longdrinkglazen, koffieglazen, wijnglazen, enz. wo. get.
CHIMAY, DE KONINCK, OMER, WILLIAM LAWSON, LIPTON, DUVEL, STELLA ARTOIS, CORNET,
WESTMALLE, ORVAL, enz.
partij diverse koffietassen compl. met ondertassen, vermoedelijk eigendom van derden Verheyen
Koffie
partij diverse theetassen
partij diverse theeën get. PURE TEA
enige diverse houten schoteltjes
partij diverse goederen wo. melkkannetjes, pepermolen, schaar, druppelglaasjes, bierviltjes, aperitief
koekjes, enz.
partij koffielepeltjes
enige theekannetjes
2 bakken leeggoed wo. 2 bakken diverse dranken wo. leeg en aangesproken, wo. get.
CHAUDFONTAINE en DUVEL
plm. 7 diverse dienbladen
partij diverse dranken, zich bevindend in de koeler wo. diverse frisdranken, wo. diverse bieren, wo.
get. LOOZA, FEVERTREE, SCHWEPPES, FUZETEA, HOEGAARDEN, CHIMAY, DE KONINCK,
CORNET, enz.
partij diverse dranken, zich bevinden in de drankenkoeler wo. diverse bieren, diverse fruitsappen,
diverse geestrijke dranken wo. get. TRIPLE D'ANVERS, GOUDEN CAROLUS, PALM, DUVEL,
LEFFE, WESTMALLE, PORTO CRUZ, MARTINI, CHAUDFONTAINE, BOLS, OSBORNE, enz.
sigarettenautomaat, vermoedelijk eigendom van derden ( Jofemar )
lcd televisie fabr. LG compl. met afstandsbediening
digicroder get. TELENET compl. met afstandsbediening
houten kleerkast vv. 2 deuren
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IN DE TOILETTEN
78
79

houten opbergkastje vv. 3 mandjes inh. een partij diverse handdoeken
kunststoffen linnenmand
IN EEN BUITENRUIMTE
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wandkrijtbord get. HAVANA CLUB
klein metalen vuilnisemmertje
enige diverse houten panelen
2 diverse borstels
verr. metalen opbergrek vv. 4 houten leggers inh. een partij diverse goederen wo. enige
mosselkommen, manuele fruitpers, aardappelschiller, waterkoker, weegschaaltje, rvs friteuse fabr.
TEFAL, enz.
plm. 52 flessen diverse geestrijke dranken in diverse formaten wo. get. jonge jenever, FILLIERS,
ERISTOFF, KRAKEN, CAMINO, JULIA, NOBLE, enz
transportwagentje
doos inh. plm. 5 flessen witte wijn van elk 75 cl get. FOUNDSTONE 2017
partij diverse persoonlijke goederen, allen eigendom van derden wo. divers handgereedschap
houten spaarkast
wijnkoeler get. CAVE A VINS fabr. CLIMA DIFF
rvs bakplaat fabr. NN
keukenrobot fabr. SHG
keukenrobot fabr. MAGNANI
diepvries, staand model fabr. AEG type ARCTIS
keukenrobot fabr. NN type EVOLUTION MIX, niet vv. recipiënt
snijmachine
2 houten opbergkastjes elk vv. 4 vakken en 2 pvc lades inh. een partij diverse goederen wo.
bloemvaasjes, batterijlader compl. met batterij, partij diverse borden, enz.
wasmachine fabr. SIEMENS type IQ 700
droogkast fabr. SAMSUNG type SBC 3C801
enige diverse emmers
stoel op houten onderstel geb. vv. skaien zit en rug
diepvrieskist get. LA LAITIERE, vermoedelijk eigendom van derden
diepvries, staand model fabr. JUMBO
diepvrieskist fabr. LIEBHERR
koelcel van plm. 2,5 x 1 lpm. lengte inh. een partij diverse voedingswaren
plm. 3 lpm. houten opbergrek inh. een partij diverse goederen wo. diverse porseleinen borden,
diverse bestekken, diverse recipiënten, een partij diverse sauzen en kruiden, enz.
2 rvs warmhoudlades
rvs bain marie fabr. BUFFALO
enige diverse mosselkommetjes
rvs soepkom
partij diverse diepgevroren voedingswaren
metalen vuilnisemmer
stoffer en vuilblik
partij rommel, vuil en afval
elektriciteitsdraad op afrolhaspel
aluminium vouwladdertje vv. 5 treden
partij diverse reinigingsmiddelen wo. detergenten, 2 diverse schuurborstels, enz.
led verlichting get. PEPSI
IN DE KEUKEN
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seal toestel fabr. FOODSAVER
rvs werktafeltje van plm. 0,6 lpm.
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rvs gootsteenmeubel van plm. 2 lpm. vv. keukenkraan en 2 rvs spoelbakken
partij diverse rvs gastro bakjes
pvc opstapje
houten snijplank
pvc vuilnisemmer
rvs vaatwasmachine fabr. HOBART compl. met uitschuiflade
rvs gootsteenmeubel van plm. 2 lpm. lengte vv. keukenkraan en 1 rvs spoelbak
rvs werklade fabr. SOVEREIGN vv. 1 lade
gasboilertje fabr. JUNKERS
3 kleine metalen leggertjes inh. een partij diverse snijplankjes, rasp, diverse vergieten, scharen, enz.

131
132
133

2 sausemmers
tafel op metalen onderstel geb. vv. pvc bovenblad
2 houten leggers van diverse lengtes inh. een partij diverse borden, houten snijplanken, diverse
kommetjes, diverse glaasjes, enz.
tissuedispenser / papierdispenser
staafmixer fabr. DYNAMIC
dubbele rvs friteuse fabr. EUROMAX
rvs werktafel van plm. 1 lpm. lengte
rvs gasfornuis vv. 6 bekken fabr. REDFOX
rvs stoomoven fabr. LEVENTI type COMBIMASTERMIND
rvs grill toestel fabr. HORECA SELECT
metalen houder inh. plm. 6 diverse kunststoffen snijplanken
partij diverse kookpannen wo. steelpannen, rvs frietschudder, enige diverse kookpotten
rvs industriële dampkap van plm. 3 lpm. lengte
wandklok
driedeurs rvs koelmeubel
rvs werktafel van plm. 1,5 lpm. lengte
partij diverse rvs kookpotten
microgolfoven fabr. METRO
verbanddoos
radio fabr. MEDION
2 diverse houten leggers inh. een partij diverse goederen wo. enig gastro bakjes, enige feestartikelen,
partij diverse sauzen en kruiden, enz.
pvc besteklade inh. een partij divers bestek
3 pvc opbergbakjes inh. een partij divers bestek
kunststoffen snijplank compl. met houten dito
rvs ladenrek inh. een partij diverse gastro bakken en ovenschotels
2 diverse koksjassen
co² snelblusser
temperatuurmeter fabr. HENDI
enige diverse goederen wo. spuitkoppen, diverse uitsteekvormen, citruspers, enz.
magnetisch wandbord
plm. 6 flessen melk van elk 1 liter get. INEX compl. met 2 dito dozen get. INZA
blusdeken
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grote partij diverse glazen wo. bierglazen, longdrinkglazen, frisdrankglazen, enz. wo. get.
RITZENHOFF, LIEFMANS, BRASSERIE D'ACHOUFFE, VEDETT, YPSILON , DUVEL, H - LINE,
enz.
plm. 32 bakken diverse dranken wo. aangesproken, leeg en vol wo. get. CHAUDFONTAINE,
VEDETT, CHIMAY, WESTMALLE, LIPTON, LOOZA, PEPSI, GOUDEN CAROLUS, ROODENBACH,
LIEFMANS, HOEGAARDEN, CHAUDFONTAINE, DE KONINCK, CARLSBERG, enz.
partij diverse bierviltjes
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diverse aangesproken biervaten
2 flessen koolstofdioxide
tapinstallatie
plm. 5 zakken regenereerzout van elk 25 kg
metalen opbergrekje van plm. 0,7 lpm. breedte
metalen opbergrekje van plm. 1 lpm. breedte
partij diverse champagne glazen, compl met enige ondertassen
IN DE VERANDA
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5 tafels op metalen voet geb vv. natuurstenen bovenblad
3 bartafels op metalen voet geb. vv. houten bovenblad
20 stoelen op houten onderstel geb. vv. skaien zit en houten rug
6 barstoelen op houten onderstel geb. vv. rieten zit en houten rug
2 elektrische terrasverwarmers fabr. EUROM
plm. 9 oplaadbare ledlampje
ledverlichting get. PEPSI MAX
stoepkrijtbord get. DUVEL compl.met kleinere dito get. GRAND MILANO
metalen parapluhouder inh. plm. 7 diverse paraplu's
staande lamp
enige diverse metalen bierplaatjes wo. get. BRUGSE ZOT
speaker fabr. TECHNICS
2 speakers fabr. ARTSOUND
enige diverse wijnemmers
partij diverse goederen wo wijnkaarten, afleglade, enz.
plm. 8 bakken inh. rechthoekige vloertegels in houtmotief, compl. met enige losse dito's en
tegelsnijder fabr. TOOLLAND
plm. 35 diverse flessen wijn , zich bevindend in de wijnkoeler wo. get. SALVATERRA, TIERRA DE
LUNA, PAPILLON, MARQUES DE CHIVE, CHATEAU LA MOTHE, enz.
klein biervat
2 diverse vloermatten
BUITEN OP HET TERREIN
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terrasparasol fabr. DE KONINCK
pvc wasmand inh. een partij diverse keukenlinnen
tafel op metalen onderstel geb. vv. kunststoffen bovenblad
plm. 6 stoelen op metalen onderstel geb. vv. kunststoffen zit en rug
3 zitbanken elk van plm. 2 lpm lengte vv. skaien zit en rug
rvs asbak
pvc voet voor parasol
2 kleine terrasparasols compl. met voet
terrasparasol get. BRUGSE ZOT
verr. vuilcontainer, vermoedelijk eigendom van derden
parasolvoet
afvalcontainer, vermoedelijk eigendom van derden
2 pvc opbergbakjes inh. een partij diverse lege wijnflessen
NUTSVOORZIENINGEN
elektriciteitsmeter met meternummer 3902437-2017 geeft een dagverbruik van 010516 kWh
elektriciteitsmeter met meternummer 3902437-2017 geeft een nachtverbruik van 010828 kWh
watermeter met meternummer 41657824 geeft een verbruik aan van 4732 m³
gasmeter met meternummer 93221496 geeft een verbruik aan van 22327 m³
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