
1 looptelefoon, merk SIEMENS, type Gigaset S1

Winkel:

2 looptelefoon, merk SIEMENS, type Gigaset C4711

3 3 div looptelefoons, merk SIEMENS, types AL 180, AL 140 en C47H (zonder
stroomkabel)

4 2 snoerloze plug in car handfree, merk NOKIA

5 afstandbediening controller, merk HQ

6 6 power en digitale kabels, type 45E

7 11 USB kabels, merk TORS, type 232

8 12 videoadapters, merk ELIX

9 USB laadsysteem, merk MENLESS

10 car kit, merk NOKIA, type CK-10

11 optisch klavier en muis, merk TUBOTECH, type W2614

12 2 onzichtbare radioantennes, merk HIRSCHMANN

13 8-poorts gigabit desktop switch, merk TP-LINK

14 snoerloos hubstation, merk TP-LINK, type TL-WA90ND

15 snoerloos hubstation, merk TP-LINK, type TL-WA90ND

16 snoerloos hubstation, merk TP-LINK, type TL-WA90ND

17 antenne, merk TP-LINK, type TL-WA5210G

18 antenne, merk TP-LINK, type TL-WA5210G

19 3-kanaals surround luidspreker, merk SAMSUNG

20 tv decoder, merk MOBISTAR

21 live box, merk MOBISTAR

22 luidspreker, merk X TENDED, type RE650

23 2 looptelefoons, merk MOBISTAR, type Duo phone

24 2 looptelefoons, merk MOBISTAR, type Duo phone
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25 HD digibox, merk TELENET

26 HD digibox, merk TELENET

27 HD digibox, merk TELENET

28 bureeltafel in de hoogte verstelbare poten en houten blad

29 bureeltafel in de hoogte verstelbare poten en houten blad

30 watersnelblusser, merk SICLI, cap 6l en poedersnelblusser, merk MYLLE,
cap 6kg

31 Iphone lichtreclame

32 lichtreclame, Nokia

33 8 spots + regelsysteem, merk JBSYSTEM

34 2 borden in alu kader met verlichting

35 lichtreclame Telenet Sporting

36 2 banners

37 glazen afscheidingswand in panelen, lengte: 6m, hoogte: 195cm + enkele
verpakte onderdelen

38 metalen bureel met grijs formica blad + verrolbare bureelstoel met
armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook en stekkerblok

39 metalen bureel met grijs formica blad + verrolbare bureelstoel met
armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook en stekkerblok

40 metalen bureel met grijs formica blad + verrolbare bureelstoel met
armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook en stekkerblok

41 metalen bureel met grijs formica blad + verrolbare bureelstoel met
armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook en stekkerblok

42 metalen bureel met grijs formica blad + verrolbare bureelstoel met
armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook en stekkerblok

43 metalen bureel met grijs formica blad + verrolbare bureelstoel met
armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook en stekkerblok

44 groene afscheidingswand in alu kader (tussen de burelen)

45 +-50 div inktpatronen, merken EPSON, BROTHER en HP
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46 lot div kledij wo polo’s en t-shirts oa merk SCAPA

47 laptop, merk ACER, type Aspire 5734z + klavier en muis

48 inbindmachine, merk DOMSTYLE + 4 dozen met inbindmappen

49 10 beschermhoezen voor Ipad 

50 21 beschermhoezen voor Ipad

51 10 beschermhoezen voor Ipad

52 10 verpakkingen met screen protector voor Ipad

53 5 dozen met elk 12 boeken Gault Millau 2012 en 2 dozen idem 2011

54 lot simkaarten voor gsm’s, merk MOBISTAR op 3 div plaatsen

55 kastenwand vv 10 schuifdeuren met elk 4 legborden en wo 1 vv 2 deuren en
inox lavabo met mengkraan

56 3 dozen met plastiek draagtassen Telenet

57 lot div folders

58 duveltje op luchtbanden, rode kleur

Garage:

59 2 div tapijten en 2 asbakken

60 /

61 /

62 /

63 /

64 lot div bureelgerief wo plakbandafrollers, perforators, nietjesmachines,
schrijfgerief, rekenmachines, elastieken, magneten, naamkaarthouders, pvc
brievenbakjes, ...

Verdiep:

65 looptelefoon, merk MOBISTAR, type Butler 4502

66 safe, merk BENCO met sleutel (geen code)

67 looptelefoon, merk PANASONC, type KX TCA 175
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68 PC, merk ACER met scherm, klavier en muis

69 MFC, merk SAMSUNG, type SCX4824FN

70 papierversnipperaar, merk FELLOWES, type PS30

71 2-delig hoekbureel met ronde kop en ladenblok met 4 laden

72 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwart leder

73 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwart leder

74 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwart leder

75 metalen bureelkast met rolluikschuifdeur en 4 legborden

76 metalen bureelkast met rolluikschuifdeur en 4 legborden

77 metalen bureelkast met rolluikschuifdeur en 4 legborden

78 2 div magneetborden

79 wand in glas vv 3 tabletten in glas

Bureel:

PM: 

80 hoekbureel in grijze formica + verrolbare ladenblok met 3 laden

81 bureeltafel in grijze formica

82 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in witte leder

83 3 bezoekersstoelen vv armsteunen met zit en rug in witte leder

84 6 vergadertafels, afm 195x110cm vv kabelgoot met stopcontacten

Vergaderzaal:

85 4 verrolbare zetels vv armsteunen in beige leder

86 4 verrolbare zetels vv armsteunen in beige leder

87 4 verrolbare zetels vv armsteunen in beige leder

88 grote foto

89 beamer, merk SONY met draagtas 

90 metalen kastje (laag model) met houten tablet vv 2 rolluikschuifdeuren en 1
legbord
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91 printer, merk HP, type Color laserjet 3600 + toner

92 flipover

93 projectiescherm

94 sledestofzuiger, merk PHILIPS, type Expression + enkele stofzuigerzakken

Dressing:

95 alu trapladder vv 4 treden + opstapje en enig kuisgerief

96 kastengeheel bestaande uit 8 rekken/dressing vv 3 kapstokbaren, schoenrek
en 21 legborden

PM: 

97 frigo (tafelmodel), merk BEKO

Keuken:

98 koffiemachine, merk JURA, type Impressa XF50 + onderhoudskit

99 senseo, merk PHILIPS

100 3 el waterkokers

101 microgolfoven, merk SAMSUNG

102 bestekken, vuilniszakken, borden, tassen, glazen, thee, koffie, handdoeken,
suikersticks, ...

103 keuken in witte kleur vv 5 laden, 5 deuren en wandkast vv 10 deuren

Keuken:

PM: 

104 microgolfoven, merk WHIRLPOOLPM: 

105 warme luchtoven, merk WHIRLPOOLPM: 

106 inductiekookplaat, merk SCHOTTPM: 

107 inox dampkap, zzm met glazen kapPM: 

108 vaatwasmachine, merk WHIRLPOOLPM: 

109 amerikaanse frigo in inox, merk AMANA

110 5 witte houten barkrukken vv rugleuning

111 bureeltafel in grijze formica, verrolbare ladenblok vv 3 laden, verrolbare
bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in beige leder

Living:
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112 verrolbare salontafel in glas

113 muurkastje, bordeau kleur

114 flatscreen TV, merk PHILIPS, type Match line vv afst. bed. + HD decoder,
merk TELENET vv afst. bed.

115 4 kleine kamerplanten in potje

116 metalen tafel met blad in opaal glas, afm 180x85cm + 4 metalen stoelen, zit
en rug in witte pvc

Vergaderruimte:

117 metalen tafel met blad in opaal glas, afm 180x85cm + 4 metalen stoelen, zit
en rug in witte pvc

118 metalen tafel met blad in opaal glas, afm 180x85cm + 4 metalen stoelen, zit
en rug in witte pvc

119 metalen tafel met blad in opaal glas, afm 180x85cm + 4 metalen stoelen, zit
en rug in witte pvc

120 TV-steun

121 4 metalen tafels met houten blad vv groene afscheidingswand en stekkerblok

Opleidingsruimte:

122 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook

123 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook

124 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook

125 papierschaar, merk DAHLE, type 502

126 laptop, merk ACER met klavier en muis (te herstellen)

127 laptop, merk LOGITECH vv 2 klavieren en muis

128 houder voor gsm, 2 draadloze internetaansluitingen, merk TP-LINK, kabels,
...

129 muurtafel met bruin blad in L-vorm, lengte: 7.1m en aanbouw in MDF

Bureel:

130 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook

131 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook
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132 verrolbare bureelstoel vv armsteunen met zit en rug in zwarte lederlook

133 beelden presentatie camera, merk EPSON, tyep ELPDC 01 + doos met
toebehoren

134 labelprinter, merk BROTHER, type P-touch SL-550

135 thermische inbindmachine, merk IBECO, type thermal binder 260 + 3 dozen
met inbindmappen

136 A4-laminator, merk LEITZ, type PL9

137 geld tel- en controletoestel, merk SAFESCAN 2250

138 pedaalvuilnisemmer

139 PC, zzm met flatscreen, merk YUSMART, klavier en muis

140 kamerplant, snoep, t-lichten, div decoratie, archiefdozen, pvc brievenbakjes,
papiermanden, doos A3 copiepapier, ...

141 6 PC-draagtassen

142 metalen bureelkastje vv 2 rolluikschuifdeuren, legbord en bovenblad in hout
(laag model)

143 metalen bureelkast vv 2 rolluikdeuren, 3 legborden en hangmapsysteem

144 metalen bureelkast vv 2 rolluikdeuren, 4 legborden

145 metalen bureelkast vv 2 rolluikdeuren, 4 legborden

146 fotocopiemachine, merk RICOH, type Aficio 2232c

147 /

148 /

149 /

150 inhoud vitrinekast: sleutelhanger, strandbal, frisbee, 4 div looptelefoons, 2
presentatiestandjes

Winkel:

151 inhoud vitrinekast: snoerloos acces point, snoerloze router, merk TP-LINK,
gsm-onderdelen (defect), blue tooth stereo headset

152 gsm-smartphone, merk NOKIA, type C2-05
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153 gsm-smartphone, merk NOKIA, type C2-05

154 gsm-smartphone, merk LG, type KM570

155 gsm-smartphone, merk LG, type GT400

156 gsm-smartphone, merk LG, type GT400

157 gsm-smartphone, merk LG, type GT400

158 gsm-smartphone, merk LG, type GT 400

159 gsm-smartphone, merk LG, type KC910 8GB

160 gsm-smartphone, merk LG, type GC 900

161 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type GTB 3410W

162 gsm-smartphone, merk SONY ERICSSON, type Xperia

163 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Y

164 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Y

165 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Y

166 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Y

167 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Y

168 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Y

169 gsm-smartphone, merk SAMSUNG, type Galaxy Pocket

170 gsm-smartphone, merk NOKIA, type Astia 303 touch and type

171 gsm-smartphone, merk NOKIA, type Astia 200 dual sim

172 handfree blue tooth voor auto, merk SONY ERICSSON, type HCB-105

173 blue tooth, merk SAMSUNG, type WEP350

174 3 luidsprekerssets, merk SONY ERICSSON

175 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

176 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

177 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur
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178 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

179 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

180 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

181 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

182 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

183 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

184 set gsm-oortjes met swarovski parels, paarse kleur

185 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

186 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

187 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

188 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

189 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

190 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

191 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

192 set gsm-oortjes met swarovski parels, zwarte kleur

193 snoerloze blue tooth headset, merk LAPUA, type shin

194 draagbare luidsprekers, merk SAMSUNG, type ASP700

195 2 luidsprekers, merk SONY ERICSSON

196 blue tooth car kit, merk LG, type HFB-510

197 blue tooth car kit, merk LG, type HFB-500

198 blue tooth car kit, merk LG, type HFB-500

199 blue tooth headset, merk LG, type HBM-220

200 draagbaar handvrije stereo, merk SONY ERICSSON, type HPM-85

201 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

202 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB
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203 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

204 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

205 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

206 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

207 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

208 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

209 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

210 SDHC-kaart, merk TRANSCEND, 8GB

211 blue tooth auto luidspreker, merk SONY ERICSSON, type HC B 150

212 2 handfree headsets, merk BLACK BERRY

213 blue tooth handset, zzm, type TK2

214 blue tooth handset, zzm, type TK2

215 blue tooth handset, zzm, type TK2

216 blue tooth handset, zzm, type TK2

217 blue tooth handset, zzm, type TK2

218 blue tooth handset, zzm, type TK2

219 blue tooth handset, zzm, type TK2

220 Ipad beschermhoes, zwart-bruine kleur

221 Ipad beschermhoes, zwart-bruine kleur

222 Ipad beschermhoes, zwart-bruine kleur

223 Ipad beschermhoes, zwart-bruine kleur

224 Ipad beschermhoes, wit

225 Ipad beschermhoes, wit

226 Ipad beschermhoes, wit

227 Ipad beschermhoes, rood
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228 Ipad beschermhoes, rood

229 Ipad beschermhoes, rood

230 Ipad beschermhoes, rood

231 Ipad beschermhoes, zwart

232 Ipad beschermhoes, zwart

233 Ipad beschermhoes, zwart

234 Ipad beschermhoes, zwart

235 Ipad beschermhoes, bruin leder

236 Ipad beschermhoes, bruin leder

237 Ipad beschermhoes, bruin leder

238 Ipad beschermhoes, bruin leder

239 Ipad beschermhoes, bruin leder

240 Ipad beschermhoes, bruin leder

241 Ipad beschermhoes, bruin leder

242 Ipad beschermhoes, rood leder

243 Ipad beschermhoes, rood leder

244 Ipad beschermhoes, rose leder

245 Ipad beschermhoes, rose leder

246 Ipad beschermhoes, rose leder

247 Ipad beschermhoes, rose leder

248 batterijlader, merk ULTRA SHIN

249 support voor Ipad en Ipad 2, merk APPLE

250 support voor Ipad en Ipad 2, merk APPLE

251 aansluitkit

252 Ipad aansluitkit
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253 Ipad aansluitkabel

254 Ipad aansluitkabel

255 Ipad aansluitkabel

256 Ipad aansluitkabel

257 beschermhoes voor Ipad, wit leder

258 beschermhoes voor Ipad, wit leder

259 beschermhoes voor Ipad, wit leder

260 beschermhoes voor Ipad, wit leder

261 beschermhoes voor Ipad, blauw leder

262 beschermhoes voor Ipad, blauw leder

263 beschermhoes voor Ipad, blauw leder

264 9 touchpennen voor Ipad en Iphone

265 5 touchpennen voor Ipad en Iphone

266 19 touchpennen voor Ipad en Iphone

267 Ipad-houder voor autozetel

268 keybord voor Ipad

269 steun voor Ipad

270 steun voor Ipad

271 smartphone, merk HTC, type Touch diamond

272 smartphone, merk NOKIA, type E66

273 adapterset, merk PURO

274 adapterset, merk PURO

275 telefoonhoorn voor gsm, merk RETROSTAR

276 smartphone, merk LG, type KS20

277 HSPA + USB rotator, merk BASE, type Huawei E367
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278 HSPA + USB rotator, merk BASE, type Huawei E367

279 HSPA + USB rotator, merk BASE, type Huawei E367

280 support voor Iphone 3G

281 Iphone, merk APPLE (wit)

282 Iphone, merk APPLE (zwart)

283 Ipad, merk APPLE 32GB 

284 16 screen protectors

285 GPS, merk MIO, type H300

286 laptop headset, merk LOGITEC, type H555

287 laptop headset, merk LOGITEC, type H555

288 laptop headset, merk LOGITEC, type H555

289 laptop headset, merk LOGITEC, type H555

290 smartphone, zzm (zwart)

291 smartphone, merk BLACK BERRY + batterij

292 gsm, merk NOKIA 

293 12 sets internet everywhere, merk MOBISTAR

294 headset, merk LOGITECH

295 headset, merk LOGITECH

296 headset, merk LOGITECH

297 gsm, merk SAMSUNG 

298 gsm, merk SAMSUNG 

299 gsm, merk SAMSUNG 

300 gsm, merk SAMSUNG (zonder lader)

301 gsm, merk HAIER

302 webcam, merk GLOBO
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303 gsm, merk EMPORIA

304 fotocopiemachine, merk RICOH, type Aficio 1515MF

305 pvc rekje vv 4 legborden

Opberghok:

306 presentoirs in het rek en in de vitrinekasten, div relatiegeschenken

307 mixer-amplifier, merk HQ + speaker controller, merk MONACOR, type
ATT442ST

308 bewakeningssysteem vv 3 div schermen, 6 coaxial powersupply, merk CASE,
opnametoestel met dvd geschikt voor 8 cassettes, router, ontvanger, merk
CLARKE TECH, type C-teck 300

309 PC-kast vv glazen deur vv 3 servers, installatie voor magnetische sloten en
hubstation

PM: 

310 PC-kast vv glazen deur

311 barkruk met roterende zit

Winkel:

312 barkruk met roterende zit

313 betaalkaartsysteem (Banksys)PM: 

314 mini-PC, merk ACER met TFT-scherm, merk YUSMART, klavier, 2 div
muizen, handscanner, ticketprinter en geldlade

315 7 autoadapters

316 batterijlader, merk GLOBO COM

317 7 div gsm toestellen, 2 laders, batterijen, USB-sticks

318 snoerloze aansluiting, merk GLOBETROTTER, type Express 7.2

319 camera, merk GEOVISION, type H264

320 doosje met nieuwe frontplaten voor Iphones

321 laadsokkel voor smartphone, merk Isound met tijdsinstelling

322 looptelefoon, merk PANASONIC, type KX TC A175

323 3 div draagtassen
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324 looptelefoon, merk PANASONIC, type KX-NT343

325 looptelefoon, merk PANASONIC, type KX-NT321

326 looptelefoon, merk PANASONIC, type KX-NT366

327 beeldscherm

328 server voor alarmcentrale

329 telefoontoestel, merk SIEMENS, type 20TPM: 

330 telefoontoestel, merk SIEMENS, type 40TPM: 

331 telefoontoestel, merk SIEMENS, type 15TPM: 

332 telefooncentrale, merk SIEMENS, type HIPATH 580PM: 

333 voice gear, type VG P-25 met SD-cart

334 mini-PC, merk ASUS, type EEE 701SD

335 looptelefoon, merk TOPCOM, type Balence

336 looptelefoon, merk TOPCOM, type Butler

337 box

338 fotoscanner, merk AGFAPHOTO, type AS1110

339 lot scartkabels

340 snoerloze videoaansluiting, merk GIGAVIDEO, type 30

341 blue tooth speakerphone, merk JABRA, type SP700

342 blue tooth headset voor gsm, merk JABRA, type BT8040

343 blue tooth headset voor gsm, merk JABRA, type BT8040

344 blue tooth, merk JABRA, type BT250

345 blue tooth, merk JABRA, type BT8040

346 blue tooth mono headset, merk JABRA, type BT5020

347 snoerloze box voor blue tooth, merk JABRA, type SP500

348 snoerloze box voor blue tooth, merk JABRA, type SP500
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349 radio-cdspeler, zzm met afst. bed.

350 satelietontvanger, merk MUTANT, tyep 200S

351 satelietontvanger, merk MUTANT, tyep 200S

352 koptelefoon, merk CONGA

353 6 mini-luidsprekers, merk X-MINI

354 8 snoerloze blue tooth headsets, type X5

355 10 snoerloze blue tooth headsets, type X5

356 satelietantenne, type H10D + doosje TV vlaanderen Quad

357 satelietantenne, type H10D + doosje TV vlaanderen Quad

358 satelietantenne, type H10D + doosje TV vlaanderen Quad

359 satelietantenne, type H10D + doosje TV vlaanderen Quad

360 satelietantenne, type H10D + doosje TV vlaanderen Quad

361 satelietantenne, merk BISAT

362 satelietantenne, merk BISAT

363 walkie-talkie, merk TOPCOM

364 2 vlaggen Base + 2 div folderhouders met folders + foto

365 blue tooth, merk JABRA, type BT8040

366 53 verpakkingen met oortjes, div kabels, div batterijen voor gsm

367 16 verpakkingen met tasjes, oortjes, laders, merk BLACK BERRY

368 /

369 70 verpakkingen met laders, adapters en oortjes, div merken

370 12 veiligheidsframes voor Iphone 4

371 2 hoezen voor Iphone, merk MACALLY

372 4 hoezen voor Iphone, merk GLOBO COM

373 9 verpakkingen met transparante beschermingsfilm
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374 25 verpakkingen met hoesjes, oortjes, adapters

375 16 verpakkingen met silicone beschermhoezen

376 33 verpakkingen met hoesjes voor gsm

377 8 verpakkingen met tasjes voor gsm, merk KRUSSEL

378 29 verpakkingen met hoesjes voor gsm, merk BUGATTI

379 14 verpakkingen met hoesjes voor gsm, merk Icoat

380 31 verpakkingen met hoesjes voor gsm, merk PIERRE CARDIN en andere

381 16 div hoezen en riemtasjes voor gsm

382 plexi presentoir met lot div hoesjes en beveiligingsframes voor gsm

383 5-delige wandkast in witte formica vv 2 deuren in glas, 4 legborden in glas, 2
volle deuren en verlichting

384 4-delige wandkast in witte formica met haken en elk 2 volle deuren

385 toonbank in witte formica met 2 laden

386 presentoir in witte formica vv 2 deuren

387 5 antenneversterkers, merk JOHANSSON

388 metalen rek met poetsvodden, div kuisproducten, borstels, emmers, schop
en strooizout

Toilet:

389 spiegel in houten kader vv verlichting + linnenmand

390 /

391 /

392 /

393 /

394 /

395 /

396 /
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397 /

398 /

399 /

400 8 div EHBO-koffers + dozen met pleisters en verbanden + 4
pleisterautomaten, merk SNOGG

Bureel:

401 6 wijnkistjes met fles witte wijn

402 doos met 5 flightcases met pokerset

403 doos met 5 flightcases met pokerset

404 doos met 6 flightcases met pokerset

405 watersnelblussr, merk SICLI, cap 6l

406 2 witte kunststof lounge plantenbakken vv verlichting

407 2 verrolbare zetels vv armsteunen in beige leder

408 2 verrolbare zetels vv armsteunen in beige leder

409 lot div klein bureelgerief wo pvc en metalen brievenbakjes, schrijfgerief,
rekenmachines, valsgelddetector, relatiegeschenken, plakbandafrollers,
brievenweegschaal, nietjesmachines, ...

410 4-delig bureelgeheel in witte formica

411 verrolbare bureelstoel vv armsteunen in zwart leder

412 verrolbare bureelstoel vv armsteunen in zwart leder

413 paraplus + paraplubak

414 laptop, merk ACER, type Travelmate 5720

415 PC-flatscreen, merk YUSMART + klavier

416 MFC, merk SAMSUNG, type SCX-4521 (zonder kabels)

417 MFC, merk SAMSUNG, type SCX-4521FR (zonder kabels)

418 MFC, merk SAMSUNG, type SCX-4521FR

419 MFC, merk HP, type laserjet 3030
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420 9 toner cartridges, merk SAMSUNG, type 2092L

421 5 flexibele vlaggenmasten Mobistar

422 witte formica desk

Bureel werkplaats:

423 PC vv dvd-drive, merk ASUS, flatscreen, merk NOKIA, klavier en muis

424 2 PC-drives vv dvd-drive en diskette

425 PC-drive vv dvd-drive, flatscreen en switch, merk D-LINK

426 digitale satelietontvanger, merk METABOX, type III

427 16 cover sleeves voor tablet PC

428 5 laptoptassen, merk TARGUS vv muis + laptoptas

429 39 grijze pvc bakken, merk ALLIBERT

430 verstelbare bureeltafel in witte formica op buispoten + verrolbare bureelstoel
in grijze stof

431 verstelbare bureeltafel in witte formica op buispoten + verrolbare bureelstoel
in grijze stof

432 safe (zonder sleutel)

433 verrolbaar roterend rangeerkastgeheel met div kleine onderdelen voor gsm,
div merken + losse rangeerkast wo displays, klavieren, schermen, leds,
pluggen, kinch, covers, ...

434 kastenwand met 8 schuifdeuren met elk 4 legborden

435 inhoud kasten: recup onderdelen, te herstellen onderdelen, printplaten,
bekabeling, adapters, oortjes, covers, verpakkingsmateriaal, spuitbussen, ...

436 bureeleiland in MDF

437 verrolbare bureelstoel in zwarte stof

438 verrolbare bureelstoel vv armsteunen in zwart leder

439 laptop, merk ACER, type Aspire 5734Z

440 micro led powersupply, merk TB SYSTEMS

441 all-in-one, merk HP, type photosmart C6100
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442 laptop, merk FUJITSU-SIEMENS, type Amilo

443 labelmaker, merk DYMO, type 5500 + 21 vullingen

444 all-in-one, merk HP, type Photosmart C6100

445 4 digitale fotokaders, merk NOKIA

446 laptop, merk ACER, type Travelmate 5320

447 laptop, merk ACER, type Travelmate 530

448 adapter, merk FUBA, type PW200

449 power supply, merk ALPHA ELETTRONICA

450 2 sets precisie schroevendraaiers, etui met coaxkoppelingen + digitaal
ultronic cleaner, type SS-802

451 soldeerstation, merk JBC, type RP5100

452 mobiele synchronisatie kabeltester in tas, merk CELLE BRITE, type UME 36
pro

453 digitale multimeter, merk APPA, type 203

454 digitale camera voor microscoop, zzm

455 volt-amperemeter, merk ITG, type EP-912

456 2 PC-drives vv dvd-drive, merk HP + mini PC, merk ACER, type Veriton

457 digitale TV-Sat levelmeter, merk PROMAX, type Prolink-4C

458 looptelefoon, merk TOPCOM

459 looptelefoon, merk TOPCOM

460 wifi modem, merk SAGEMCOM

461 wifi modem, merk SAGEMCOM

462 wifi modem, merk SAGEMCOM

463 wifi modem, merk SAGEMCOM

464 wifi modem, merk SAGEMCOM

465 wifi modem, merk SAGEMCOM
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466 wifi modem, merk SAGEMCOM

467 wifi modem, merk SAGEMCOM

468 wifi modem, merk SAGEMCOM

469 wifi modem, merk SAGEMCOM

470 wifi modem, merk SAGEMCOM

471 wifi modem, merk SAGEMCOM

472 wifi modem, merk SAGEMCOM

473 wifi modem, merk SAGEMCOM

474 wifi modem, merk SAGEMCOM

475 wifi modem, merk SAGEMCOM

476 wifi modem, merk SAGEMCOM

477 wifi modem, merk SAGEMCOM

478 wifi modem, merk SAGEMCOM

479 wifi modem, merk SAGEMCOM

480 wifi modem, merk SAGEMCOM

481 wifi modem, merk SAGEMCOM

482 8 rangeerkastjes vv 36 pvc lades

483 8 rangeerkastjes vv 36 pvc lades

484 verrolbare ladenkast vv 10 laden

485 inhoud kast: electr. componenten, covers, frontplaten, recup onderdelen,
printplaten, adapters, 25 pvc bakken met div wisselstukken, ...

486 6 groene pvc opbergboxenPM: 

487 PC-drive vv dvd-drive, flatscreen, merk SAMSUNG, klavier en muis, 2
luidsprekers

488 looptelefoon, merk PANASONIC, type KX-TCA175

489 labelmaker, merk DYMO, type 400
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490 test PC voor Nokia gsmbatterijen, merk XPRESS

491 MFC, merk SAMSUNG, type SCX-4521F

492 hoekbureel in MDF

493 verrolbare bureelstoel vv armsteunen in zwart leder

494 doos met 430 gsm-etuis voor Nokia

495 doos met div datakabels, adapters, kaarten, div merken

496 doos met 93 gsm-etuis voor Siemens

497 doos met 287 adapters

498 doos met blue toothkit

499 doos met 47 sim card readers, merk EZ-SIM

500 doos met gsm-supports, merk SNAKE KILLET

501 doos met 280 gsm-supports, merk JOYSTICK

502 doos met 14 blue toothkits, merk PAMA, type Plug in G04

503 doos met 200 gsm-etuis voor Alcatel en Nokia

504 doos met 380 gsm-etuis voor Nokia en Ericsson

505 doos met 128 gsm frontplaten voor Nokia

506 doos met oortjes, handsfreekits voor Nokia

507 2 dozen met autoladers

508 doos met 438 gsm-etuis voor Sagem, Nokia en Alcatel

509 doos met 411 frontplaten voor Nokia

510 /

511 /

512 /

513 /

514 /
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515 doos met 50 desktop stands, merk NOKIA

Garage:

516 doos met carkit 4-in-1 hands free

517 doos met 41 carkit 4-in-1 hands free

518 doos met 25 laders en carkits, div merken

519 doos met 175 div gsm laders

520 doos met 141 div gsm laders voor Bosch en Samsung

521 3 dozen met 130 div gsm laders

522 2 dozen met 128 div gsm laders

523 2 dozen met 140 div gsm laders

524 3 dozen met 91 div gsm laders

525 2 dozen met 63 carkits supporty autoladers

526 doos met 135 autoladers, merk PAMA

527 doos met 98 autoladers

528 3 dozen met 137 autoladers

529 doos met 21 div laders voor Ericsson

530 doos met 21 div laders voor Ericsson

531 doos met 108 gsm covers voor Nokia

532 doos met 285 autoladers

533 doos met 63 headsets, merk EARGLOVE

534 doos met 21 headsets, merk PROOVE voor Nokia

535 doos met 398 gsm-etuis voor Nokia

536 doos met 58 telefoonaansluitingen voor gsm

537 doos met 82 gsm antennes

538 doos met 30 autoladers voor LG
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539 doos met 462 gsm-etuis voor Nokia

540 doos met 468 oorsets, div merken

541 doos met 354 gsm-etuis voor Samsung en Nokia

542 doos met gsm-supports, merk JOYSTICK

543 doos met 165 gsm-batterijen, div merken

544 doos met 277 gsm-etuis

545 doos met 402 gsm-etuis voor Ericsson

546 doos met 150 gsm-laders

547 doos met desktopstand, batterijen, travel chargers voor Nokia

548 doos met gsm-houders voor auto

549 doos met 37 carrying cases en desktops voor Nokia

550 doos met 99 gsm-laders

551 doos met 43 carrying cases en desktops voor Nokia

552 doos met car holders voor Sony Ericsson

553 doos met 79 gsm-etuis

554 2 dubbelzijdige kledijrekken met div verkleedkledij

555 doos + pvc bak met decoratie oa kerst en geschenkzakjes + 2 doosjes met
decokaarsjes, merk DUMI + 2 fotokaders en div promotiemateriaal

556 hifi, merk KENWOOD vv 7 disc changer, dubbele cassettedeck, tuner en
luidspreker

557 metalen rek vv 4 legborden, afm 230x58cm, legbord 190cm

558 /

559 /

560 /

561 sledestofzuiger, merk BEKO, type BKS 1230

Garage:
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562 sledestofzuiger, merk BOSCH, type Pro parquet

563 2 pvc bakken met div kuisgerief + 5 rollen handpapier, borstels, trekkers,
kobbenjagers en schop

564 kuistrolley vv klein kuisgerief

565 doos met 29 gsm-etuis, USB-adapters

566 doos met autoladers

567 doos met gsm antennes, merk PAMA

568 doos met 11 AC adapters

569 2 dozen met 170 autoladers

570 2 dozen met universele USB-laders

571 doos met 423 gsm-batterijen voor Nokia

572 3 dozen met 81 gsm-laders, autoladers en gsm autosupports

573 2 dozen met 48 gsm-etuis voor Ericsson

574 doos met 187 autoladers

575 2 clubzetels in oranje pvc

576 5 zwarte opklapbare regisseursstoelen

577 7 pvc rangeerbakjes + pvc bak + doos met gsm-etuis, batterijen, adapters,
headsets, bluetooth, ... , div merken

578 platformkarPM: 

579 2 coax audio video sender, merk MARMITEX

580 digitale modulator, mod. M61

581 security CCD camera

582 draadloze video deurbel vv 3.5” scherm

583 video deurscherm, zzm

584 slaapzak

585 AC klemmeter, merk PEAK TECH, type 1610 in etui
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586 2 assortimentskoffers, merk WURTH met pluggen, vijzen, ...

587 assortimentsbakje met div pluggen

588 assortimentskoffer vv 4 laden, merk WURTH met boren, vijzen, rondellen,
pluggen, ... + 2 assortimentskoffers met idem + 2 precisie
schroevendraaierssets

589 verrolbaar stoepbord op veren

590 2 displays in alu vv draagzak

591 4 toestellen na te zien wo all in one, router, mini PC + div electr.
componenten

592 lot electr. restkabel

593 tuinslang + 8 rubberen automatjes

594 el schaafmachine, merk CASALS, type JS102

595 3 halogeenphaars + el verlengkabel

596 el haakse boormachine, merk BOSCH

597 el haakse boormachine, merk B en D, type 1065-22

598 3 manipulatieklemmen

599 pneum. reciprozaag, merk CP, type 880

600 digitale multimeter, merk LIMIT, type 300

601 2 dozen + 2 pvc boxen met restkabel en electr. componenten

602 gereedschapskar, merk FACOM met 6 laden + inhoud: dopsleutels,
schroevendraaiers, tangen, klemmen, ...

603 kolomboormachine (tafelmodel), merk PEREL

604 dubbele slijpmolen, merk PEREL

605 bankschroef

606 el verlengkabel op afroller, merk ZECA

607 el verlengkabel op afroller, zzm

608 gereedschapstas met div klein handgereedschap wo borenset, hamers, ...
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609 lamparmatuur + inbouwarmatuur + 5 dozen met div TL-lampenPM: 

610 verrolbare batterijlader, merk CEMONT, type Velox 420

611 batterijlader, merk ABSAAR, type 5301

612 DC power supply, merk MONACOR, type PS413 in pvc box

613 el stoomstrijkijzer, merk ROWENTA

614 industr. stofzuiger, merk GESCO, bj. 2008

615 /

616 +-50 blauwe pvc rangeerbakjes

Werkplaats:

617 gedemonteerde electr. glazen schuifdeur

618 restant tapijt, loper, rol tafelpapier + 4 parasols + kinderzitje 

619 doos met 239 div gsm-laders

620 doos met 634 div belt clip holders

621 doos met gsm-covers voor Nokia

622 2 dozen met oortjes, handsfree, merk PLUG ‘N GO

623 doos met 128 gsm-supports, merk JOYSTICK

624 doos met 13 car handsfree, merk ERICSSON, type HCA-15 + bijhorende
kabels

625 doos met PC-kabels, oortjes, gsm-etuis, batterijen voor Samsung en Nokia

626 doos met div gsm-etuis

627 doos emt div gsm-etuis

628 doos met div gsm-covers voor Nokia

629 doos met gsm-supports, merk JOYSTICK

630 doos met div gsm-laders

631 doos met 420 oortjes, merk VD CAR

632 doos met 49 handsfree 4-in-1 carkit
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633 doos met 94 gsm-covers voor Nokia

634 doos met 318 div gsm-etuis

635 doos met 67 quick pick camera, merk SIEMENS, type JQP-500 + datakabels
en headsets

636 doos met 174 div gsm-etuis

637 doos met 388 div gsm-etuis

638 doos met 118 gsm-laders

639 doos met gsm-etuis en batterijen

640 doos met div gsm-etuis

641 doos met div antennes en waterproofcovers

642 doos met div gsm-covers

643 doos met 124 gsm-laders

644 doos met 19 handsfree kits, merk PLUG ‘N GO

645 doos met 192 div gsm-laders en PC-kabels

646 doos met 373 gsm-etuis

647 doos met 450 gsm-covers en batterijen

648 doos met 421 gsm-etuis

649 doos met laders voor Iphone

650 doos met laders, covers, speakerphones, ...

651 doos met gsm-etuis

652 doos met gsm-etuis

653 doos met gsm-etuis, covers en supports

654 doos met gsm-etuis

655 doos met universele magnetische supports, merk PAMA

656 doos met 83 gsm-laders en covers
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657 doos met 193 gsm-covers voor Nokia

658 doos met 91 desktops voor Nokia

659 2 dozen met 698 gsm-etuis

660 doos met gsm-covers

661 doos met 474 gsm-etuis

662 doos met 115 gsm-etuis en covers

663 doos met gsm-covers

664 doos met 229 gsm-etuis

665 satelietmuurbevestigingen

666 GPS-systeem, merk PIONEER, type Avic 50S

667 verrolbare vitrinekast vv 1 glazen legbord en 2 glazen schuifdeuren

668 verrolbare vitrinekast vv 1 glazen legbord en 2 glazen schuifdeuren

669 verrolbare vitrinekast vv 3 glazen legbord en 2 glazen schuifdeuren

670 rechth bureeltafel in houtfineer + tafelonderstel in idem + gedemonteerd
bureel

671 doos met 8 telefoontoestellen, merk SAMSUNG, type IDCS 8D

672 telefoon, merk SIEMENS, type Euroset 5020

673 telefoon, merk SAMSUNG, type Office serv

674 telefooncentrale, merk SAMSUNG, type DCS-816

675 opplooibaar partituurhouder en voetbankje

676 PC-flatscreen, merk YUSMART

677 neonreclame ‘Open’

678 geldlade (zonder sleutel)

679 geldlade (zonder sleutel)

680 geldlade (zonder sleutel)
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681 geldlade (zonder sleutel)

682 fax, merk CANON, type L280 (zonder kabels)

683 2 CCTV, merk CONVISION (KBC)PM: 

684 5 pvc boxen met gsm-covers, telefoon en div promotiemateriaal

685 bureeltafel/werktafel in houtfineer vv stopcontacten en opzet

686 verrolbare bureelstoel vv armsteunen in zwart leder

687 PC-drive vv cd-rom, 2 flatscreens, klavier, muis en handscanner

688 externe DVD-speler, merk PHILIPS

689 playstation 3, merk SONY

690 mediamaster, merk NOKIA, type 9800S

691 ticketprinter, merk CITIZEN, type CLP-521 + bewakingsmonitor

692 5 betaalterminals, merk C-ZAMPM: 

693 4 clickkaders

694 betaalterminal, merk VERIFONE, type Omni 3750PM: 

695 12 grijze pvc boxen vv deksel met zwarte pvc koffertjes en restant recup mat.

696 5 dozen met blauwe pvc rangeerbakjes, 25 stuks/doos

697 alu trapladder vv 4 treden

698 alu trapladder vv 4 treden

699 15 blauwe pvc rangeerbakjes met +-180 Iphone 3G covers, merk ULTRA
CASE

700 16 blauwe pvc rangeerbakjes met +-100 Iphone 3G covers, merk ULTRA
CASE

701 blauw pvc rangeerbakje met 5 lederen etuis voor Iphone

702 5 rugcovers voor Iphone

703 4 lederen etuis voor Iphone 3GS, merk TREXTA

704 4 skin tasjes voor Iphone 4
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705 5 skin tasjes voor Iphone 3G

706 metalic case voor Iphone, black Icoat

707 metalic case voor Iphone, yellow Icoat

708 metalic case voor Iphone, yellow Icoat

709 metalic case voor Iphone, yellow Icoa

710 metalic case voor Iphone, yellow Icoa

711 metalic case voor Iphone, yellow Icoa

712 metalic case voor Iphone, yellow Icoat

713 travel adapter, Iluv

714 travel adapter, Iluv

715 2 Ipod oortjes, merk PURO

716 2 Ipod oortjes, merk PURO

717 holster case Iphone, Iluv

718 holster case Iphone, Iluv

719 holster case Iphone, Iluv

720 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

721 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

722 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

723 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

724 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

725 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

726 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

727 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

728 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

729 Iphone 3G dockstation, merk APPLE
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730 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

731 Iphone 3G dockstation, merk APPLE

732 14 covers voor gsm, merk BLACK BERRY + 2 headsets

733 3 handsfree oortjes, merk SONY ERICSSON

734 27 div aansluitkabels, oortjes, autoladers voor Sony Ericsson

735 2 travel adapters

736 +-70 div autoladers en skin tasjes voor LG

737 bluetooth solar carkit, merk LG, type HFB-510

738 bluetooth solar carkit, merk LG, type HFB-510

739 bluetooth solar carkit, merk LG, type HFB-510

740 bluetooth solar carkit, merk LG, type HFB-510

741 bluetooth solar carkit, merk LG, type HFB-510

742 bluetooth solar carkit, merk LG, type HFB-510

743 bluetooth headset, merk SONY ERICSSON

744 bluetooth headset, merk SONY ERICSSON

745 bluetooth car speakerphone, merk SONY ERICSSON, type HCB-150

746 bluetooth car speakerphone, merk SONY ERICSSON, type HCB-150

747 bluetooth car speakerphone, merk SONY ERICSSON, type HCB-150

748 bluetooth car handsfreekit, merk SONY ERICSSON, type HCB105

749 bluetooth car handsfreekit, merk SONY ERICSSON, type HCB105

750 bluetooth headset, merk NOKIA, type BH-300

751 bluetooth headset, merk NOKIA, type BH-300

752 bluetooth stereo headset, merk STK

753 bluetooth stereo headset, merk STK

754 bluetooth stereo headset, merk STK
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755 lot met displayfolie voor div gsm

756 2 traveladapters + 7 autoladers + 2 sleeves en 3 skin sleeves, merk BLACK
BERRY

757 51 sleeves voor Black Berry, merk ULTRA CASE

758 14 blauwe pvc rangeerbakjes met batterijen, laders en kabelaansluitingen
voor Nokia

759 15 blauwe pvc rangeerbakjes met div gsm-etuis, oortjes en laders voor Nokia

760 8 blauwe pvc rangeerbakjes met oortjes, laders, covers voor Samsung

761 11 blauwe pvc rangeerbakjes met autoladers, tasjes, covers, kabels voor
Samsung

762 12 blauwe pvc rangeerbakjes met div autoladers voor Samsung

763 14 blauwe pvc rangeerbakjes met div autoladers voor Samsung en Nokia

764 9 blauwe pvc rangeerbakjes met div autoladers voor Motorola

765 7 blauwe pvc rangeerbakjes met div autoladers voor Motorola, Sony Ericsson
en HTC

766 6 gsm-etuis voor HTC

767 108 Imat II in leder, div kleuren

768 12 blauwe pvc rangeerbakjes met div gsm-etuis, merk BUGATTI

769 10 blauwe pvc rangeerbakjes met div gsm-etuis, merk KRUSELL

770 5 blauwe pvc rangeerbakjes met div gsm-etuis en datakabels

771 10 proclip GSM pay, merk BRODIT

772 10 proclip GSM pay, merk BRODIT

773 10 bluetooth headsets, merk 2GO

774 bluetooth handsfree carsystem, merk PARROT + steering wheel control,
merk PARROT

775 13 lederen gsm-etuis voor Iphone, merk TREXTA

776 headset bluetooth, merk SAMSUNG, type WEP350

33



777 headset bluetooth, merk SAMSUNG, type WEP350

778 metalic case Iphone, red, Icoat

779 metalic case Iphone, red, Icoat

780 metalic case Iphone, red, Icoat

781 metalic case Iphone, red, Icoat

782 metalic case Iphone, red, Icoat

783 metalic case Iphone, red, Icoat

784 metalic case Iphone, red, Icoat

785 metalic case Iphone, red, Icoat

786 metalic case Iphone, red, Icoat

787 metalic case Iphone, blue, Icoat

788 3 skin tasjes voor Iphone, merk GLOBO COMM

789 3 dozen met fliptopboxen, merk OFFICE DEPOT + 2 pakken tranfer files + 3
dozen met archiefdozen

790 2 inbouwspots, merk NICE PRICE + 2 doosjes met kaarsbatterijen, merk
DUMI + 4 div inbouwspots

791 5 dozen met thermorollen, 20st/doos en 3 dozen met idem, 50st/doos + 7
rollen plakband, 10 pvc bakjes met div klein bureelgerief wo plakband,
nietjesmachines, elastieken, stempels, perforator, post-its, ringfarden + 3
doosjes met naambadges + 6 dozen met enveloppes en 2 zakken met div
decoratie

792 9 dozen met zakken Mobistar, 400st/doos

793 statief met 2 hangbaren voor spots

794 +-12 europaletten

795 +-150 div blauwe pvc rangeerbakjes, div afm.

796 platformwagentje

797 15 verpakkingen met recup carkits en software oa voor Nokia

798 19 div oude carkits voice recorders oa merk THB
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799 digitale looptelefoon, merk DETEWE, type eurix 245

800 2 LCD display telefoons, merk TOPCOM, type 120

801 telefoon, merk TOPIC, type Big button

802 telefoon, merk TOPIC, type 972

803 digitaal antw. apparaat, merk PHILIPS, type TD9470

804 2 handsfree carkits, merk GENIUS

805 usb-telefoon, merk PERFECTONE

806 global gsm, merk GLOBALSTAR, type SAT550

807 livebox, merk MOBISTAR

808 handsfree carkit, merk PHILIPS, type CKHR 10/P

809 2 universele bluetooth carkits, merk GENIUS

810 2 universele bluetooth carkits, merk GENIUS

811 5 universele bluetooth carkits, merk GENIUS

812 car handsfree, merk SONY ERICSSON

813 nieuwe el schakelkast

814 gedemonteerd tafelblad, galva profielen en houten latten

815 4 dozen met enigma tegels, afm 600x600cmPM: 

816 2 deurpompen en 2 sleutelingangen

817 lot klein materiaal wo el kabels, doeken, plakbandafrollers, tape,
rondstekkers, bouten, universele kabelbinders, pluggen, schroeven vnl.
merken WURTH en LE GRAND

818 8 omni ceilling antennes, type N-T + antenne vv bevestigingen + 5 indoor
panel antennen + 2 omni directional antennes + 5 panel antennes

819 gedemonteerde alarmcentrale vv oog en klavier

820 pvc bak met 6 ticketprinters, merk CYLUS, type CBM1000 + pvc bak met 11
handscanners wv 1 nieuwe, merk METROLOGIC

821 oude server, merk HP
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822 restant verfproductenPM: 

823 koffie-automaat, merk TOPSCO

824 3 dozen met satelietonderdelen

825 TV-decoder, merk MOBISTAR

826 TV-decoder, merk MOBISTAR

827 7 rollen div SAT-kabel + aansluitkabels voor satelieten + 6 duo LNB’s + 16
universele singles, merk SKYWARE, type SX 1019 + satelietbevestigingen,
div onderdelen en kabels

828 lijmpistool + waterpas + 3 koffertjes met precisie schroevendraaiersets +
umbracoset + universele schroevendraaier, merk PRO KIT

829 9 metalen rekken vv 4 legborden, afm 230x58cm, legbord 190cm

830 paletrek bestaande uit:
3 ladders, afm 450x100cm +
12 liggers, afm 300cm

831 sateliet, merk VISIOSAT, type HD + ontvanger, merk DREM, type Multimedia
DM 7020-S

Buiten:
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