
NR Voorwerp Omschrijving Merk Type 

INVENTARIS 1
2 fietskader kleur wit-rood Ferrini R2

3 damesfiets kleur grijs met zwart wit zadel bruine handvaten Puch strong ++

4 herenfiets mountainbike kleur grijs website bikes for fun Giant roam 3

5 herenfiets mountainbike kleur grijs-zwart-rood opschriften sport utily bikes Merida /

6 damesfiets kleur orange donkerblauw met grijs Gazelle /

7 herenfiets    kleur blauw met rood geen merk / /

8 damesfiets kleur orange donkerblauw met grijs Gazelle /

9 damesfiets kleur grijs opschrift s Trek /

11 herenfiets kleur orange lichtgrijs Gazelle /

12 damesfiets kleur zwart Btwin elops 23

13 kinder jongen fiets kleur felblauwe kleur Decatlon bmx 1

15 werkmateriaal grijze kist met tangen / /

16 werkmateriaal bak met schroevendraaiers / /

17 werkmateriaal nieuwe set materiaal werckmann /

19 werkmateriaal boor parkside psbm750a1

21 werkmateriaal lege bak toolbox (klaar voor transport) stanley fatmax /

22 werkmateriaal verfafstripper xceed /

29 werkmateriaal decoupeerzaag 406 mm bouwjaar 1991 ferm scrollsaw 160

30 werkmateriaal bankzaag grijs kinzo type8e316

31 werkmateriaal winch  elektrische lier topcraft /

33 werkmateriaal  zaag stanley fatmax fme721

36 werkmateriaal boor parkside pabs18lib4

39 werkmateriaal momentsleutel plus 3-set hbm machine fmc12101a5

40 werkmateriaal zaklamp 1 batterij er op stanley fatmax fmc705

43 werkmateriaal materiaalkoffer driedelig met inhoud stanley fatmax /

45 werkmateriaal stroom generator / em4800ex

47 werkmateriaal zwarte koffer inhoud werkmateriaal allerhande / /

48 werkmateriaal rood blustoestel / /

49 werkmateriaal koffer grijs met tangen en elek materiaal / /

50 werkmateriaal kanten snijder powerplus pwxg30010

51 werkmateriaal laspost met toebehoren topcraft /

52 werkmateriaal schuurmateriaal plus box opschrift palch world of water jetting /

54 werkmateriaal powerbelt schuurmachine silverline /

55 werkmateriaal slijpschijf parkside pws125

56 werkmateriaal slijpschijf einhell /



58 werkmateriaal gele compressor stanley fatmax dl250/10/24

59 werkmateriaal onkruidbrander / /

60 werkmateriaal luchtdrukslang op haspel / /

61 werkmateriaal roofingbrander rothenberger /

62 werkmateriaal lamp inductive timing light sun 7501

63 werkmateriaal lamp inductive xenin timing light equus /

64 werkmateriaal soldeerbout eelto 1650

65 werkmateriaal hydrolisch moersleutel rood plus toebehroren in kartonnen doos rodac /

66 werkmateriaal kettingzaag geel mcculloch electramac 230

67 werkmateriaal kettingzaag rood gamma kz2240

68 werkmateriaal kettingzaag oranje husqvarna 137

69 werkmateriaal ketting zaag rood in doos met toebehoren verpakt waldmann kxd-cs5200

70 werkmateriaal haagschaar op benzine / sht26

71 werkmateriaal haagschaar elek zwart oranje gardena eht480 vario

72 werkmateriaal haagschaar elek groen zwart rood florabest fht600e3

73 werkmateriaal bladblazer Black and Decker  model gw3010v black&decker gw3010v

74 werkmateriaal grasmachine oranje black&decker gr3000

75 werkmateriaal grasmachine 148cc zwart rood graszak hvc briggs&stratton 450series 

76 werkmateriaal kantensnijder groen zwart bosch 3 600ha5100

77 werkmateriaal hogedrukreinige geel zwart karcher /

78 werkmateriaal zaag geel zwart rood stanley fatmax

79 werkmateriaal

zwarte koffer inhoud 4 in 1 combination tool 1 batterij oplader zwart rood 
groen. parkside pkga20-li a

80 werkmateriaal zwarte box cordedless wipzaag 2 batterij 1 oplader parkside pstda 20 lia2

81 werkmateriaal zwarte box vijsmachine 1 oplader hitachi db3dl2

83 werkmateriaal

grijze box geen opschrift inhoud highsneider groen 3 lijmpistolen merk kinzo 
model 16s30  merk Ewl model lc606 en merk van henkel model patexx 
supermatic model pa6-gf30 

kinzo                                ewl                              
henkel

16s30                                
lc606                         pa6-
gf30                 

85 werkmateriaal grijze box opschrift dremel 3000  inhoud dremel model 3000

86 werkmateriaal osilerende zaag met batterij stanley fatmax fmc710

87 werkmateriaal schuurmachine plus batterij stanley fatmax fmcw210

88 werkmateriaal wipzaag plakker met stanley fatmax fmc650

89 werkmateriaal vijsmachine 1 batterij stanley fatmax fmc645

90 werkmateriaal boormachine batterij stanley fatmax fmc625

92 werkmateriaal blauwe box geen opschrift inhoud allerhande werkmateriaal / /

93 werkmateriaal rood ladebakje inhoud beschrijving 188-190 / /

94 werkmateriaal grijze box met electiciteitsmateriaal / /

96 werkmateriaal workmade zwart met hout inhoud drie verfbussen black&decker wm450



97 werkmateriaal box geel zwart inhoud bootmateriaal stanley fatmax /

98 werkmateriaal box geel zwart inhoud bevestigingsmateriaal stanley fatmax /

99 werkmateriaal box sticker orginizer 160 inhoud bevetigingsmateriaal / /

100 werkmateriaal

gele box met inhoud slagpennen , bevestigingsmateriaal, kleine zaagblaadjes 
bosch, boren 4tecx, schuurbostels geen serienummers bosch

101 werkmateriaal koevoet breekijzer geel zwart stanley fatmax /

102 werkmateriaal krik merk onbekend zwart blauw grijs kenmerken 2.7 ton initialen HM / /

108 werkmateriaal bouwdroger merk bouwtec 230 volt 2000 watt blauw / /

109 werkmateriaal bouwdroger bouwtec /

110 uurwerk/klok

9 creative clocks made in china hang loos handteken 2 maal groen, 2 maal 
geel, 2maal blauw, 3 maal roos uit blauwe sportzak / /

113 entertainment 

pokemon kaarten. 17 losse kaarten, 16 voorverpakte kaarten, 46 gripzakjes 
met inhoud kaart, 9 losse yugioh kaarten, .uit blauwe sporttas / /

115 tas sportas blauw bagage ticket zaventem Brussel Van Hoecke Juanito(VO) / /

116 schoenen schoenen merk MTS maat 45 grijs komen uit blauwe sporttas / /

118 ondergoed 3 verpakkingen met ondergoed merk emperio armani / /

119 Elektronica flatscreen tv LG 22ld320

120 Elektronica Flatscreen tv LG 32ld350

121 Elektronica Flatscreen tv  Hisense lcd26w33eu

123 Elektronica Flatscreen tv LG 32lk330

126 Elektronica laptop notebook asus x102b

127 Elektronica dashcamera merk onbekend / hddvr

128 Elektronica CD speler sony type cdpm33

130 Elektronica subwoofer box magmum dss2104

131 Elektronica subwoofer bolt B21502

132 Elektronica subwoofer box JBL gt4

133 Elektronica subwoofer box 1200ww JBL xplod

136 Elektronica Grijs tasje met inhoud sd kaarten

137 werkmateriaal lamp zwart 4tecx weeenl0365

138 werkmateriaal kleine koffer zwart opschrift Höfftech inhoud boorstukken / /

140 nummerplaten 77gfrd tijdelijke nederlandse plaat

141 nummerplaten 07ltzk tijdelijke N p

142 nummerplaten 86rxvl tijdelijke n p

143 nummerplaten 575bnh repro

144 borden twee bordjes te huur

145 borden één bordje te koop

146 werkmateriaal traanplaat 1 maal



147 werkmateriaal traanplaat 1 maal

148 kluis koffertje met sleutel en inhoud juwelen

149 juwelen 1 paar parel oorbellen 

150 juwelen 1 paar oorbellen bliksem zwart 

151 juwelen 1 paar oorbellen jing-jang

152 juwelen 1 paar oorbellen schuppen A

153 juwelen 1 paar swarovski oorbellen 

154 juwelen 1 paar oorbellen zwart bliksem 

155 juwelen 1 paar oorbellen zwart bliksem 

156 juwelen 1 paar oorbellen schuppen A

157 juwelen 1 ketting zilver steen hart-hanger

158 juwelen 1 ketting goud hanger goud met blauwe parel

159 juwelen 1 ketting zilder hanger "LOVE" met witte parel

160 juwelen 1 ketting zilver hanger zilveren hart 

161 juwelen 1 ketting zilver hanger zilveren hart half

162 juwelen 1 ketting zilver grote hanger zilver met steentjes 

163 juwelen 1 ketting goud   

164 juwelen 1 parelketting wit

165 juwelen 1 ketting bruin 

166 juwelen 1 armband met steentjes

167 juwelen 1 ring goud parel groen

168 juwelen 1 ring goud groot onbekende tekens

169 juwelen 1 ring zilver met parel wit 

170 juwelen 1 ring zwart met zon zilver 

171 juwelen 1 ring zilver steen blauw roos geel paars

172 juwelen 1 ring zilver

173 juwelen 1 ring zwart met doodskop en ster wit 

174 juwelen 1 ring goud "Love"

175 juwelen 1 ring goud xx

177 Elektronica laptop in laptoptas sportline dell pp23la

180 Elektronica gsm scherm beschadigd geen sim zwart samsung /

190 Elektronica

verdeeldoos met inhoud 6 usb aansluitingen, 2 adaptors 1 merk samsung 1 
merk sandisk, 1 micro SD kaart 2GB, 1 usb stick, 2 sim-kaarten provider lebara

199 Werkmateriaal koffer Peli 1300 case

200 Werkmateriaal koffer Purge

201 Werkmateriaal kartonnen doos met schuurschijven speedo flex / tyrolit

202 Werkmateriaal staaf met handvat gyproc Kinzo



204 Werkmateriaal elektriciteits kabelhaspel zwart met oranje 3 maal twee en half 40 meter 

205 Werkmateriaal krik blauw

206 Werkmateriaal krik rood kmart f129

207 Werkmateriaal droogventilator tetra tools sht-20

209 Werkmateriaal haagscheer op benzine husqvarna 325he3

211 Werkmateriaal kniptang rood solid 900

212 Werkmateriaal kniptang klein rood gedore 600

213 Werkmateriaal waterpomp tang set sthl kaiser 4 delig

214 Werkmateriaal schroevendraaier set zwart doosje stanley fatmax

216 Werkmateriaal led solar spotlight livarno lux

217 Werkmateriaal montage set ramen BGS technics

218 Werkmateriaal drie bakken met opdraai wieltjes

219 Werkmateriaal grijze bak met verdeel doosvijzen en boren

220 Werkmateriaal rode gereedschapskoffer met schuiven foto kind inhoud tangen 

221 Werkmateriaal

koffer zwart oranje inhoud soldeermateriaal soldeerbout merk parkside type 
plpd 60 a1  ; soldeerbout skandia 60 geen serie tactix

222 Werkmateriaal koffer zwart geel met metsmateriaal stanley fatmax

223 Werkmateriaal groen koffertje schakelaars sleutels slotjes

225 Werkmateriaal multimeter scherm stuk BBC M2030

228 Werkmateriaal kartonnen doos plaatsingsmateriaal  schrijnwerker

230 Werkmateriaal

zwarte emmer met: slijpschijf HBM; schuurmachine HBM; figuurzaag geen 
merk; moersleutel merk airpress; vijsmachine steiner airtools; vijsmachine 
HBM; drie spuitstukken merk Giss; silicone spuit merk metabo type dkp310 HBM machines, airpress, steiner airtools, 

231 Werkmateriaal bandschuurmachine op oliedruk Chicago pneumatic cp858

232 Werkmateriaal luchtdruk schuurmachine parkside pdexs150b2

233 Werkmateriaal pneumatisch banden opblazer parkside pdrda1

234 Werkmateriaal pneumatische metaalschaar parkside pdbs6.2A1

235 Werkmateriaal pneumatische zaag parkside pdks6.0A1

237 Werkmateriaal luchtdruk slang groen

238 Werkmateriaal

verdeeldoos blauw 2maal maal rood 3 maal  inhoud elektrisch materiaal en 
bouten

239 Werkmateriaal steen borenset werckmann

240 Werkmateriaal schuurschijven diameter 125 p 180 hardheid progold

242 Werkmateriaal dopsleutelset groen metabo

243 Werkmateriaal tangen en schroevendraaierset topcraft

248 Werkmateriaal verdeeldoos fluo groen inhoud bevestiging materiaal plast 1



249 Werkmateriaal dopsleutelset groen facom R.2AM

250 Werkmateriaal verdeeldoos elektriciteitsmateriaal patrol

251 Werkmateriaal assortiment kabelschoentjes

252 Werkmateriaal 2 verdeeldoosjes kleine kabelschoentjes elektrisch materiaal

253 Werkmateriaal zwart metaaldoosje met plaklogo's

254 Werkmateriaal klein verdeeldoosje koper schroeven en rondellen

255 Werkmateriaal assortiment rondellen verdeeldoos 720 stuks

256 Werkmateriaal set klokboren opschrift"gatenboren JH" powerfix

259 Werkmateriaal bitset hitachi powertools Netherlands hitachi

264 Werkmateriaal multitool accesoires nieuw in verpakking powerplus

265 Werkmateriaal kabelkit voor versterkers caliber cpk15d

266 Werkmateriaal hoofdledlamp stuk maar 1 batterij aanwezig led head light

268 Werkmateriaal werkzak stanley fatmax inhoud: rolmeter 30m stanley fatmax

270 Werkmateriaal groene werkkoffer 3 schuiven: bitsetjes makita

273 Werkmateriaal boormachine zonder batterij bosch psr12

274 Werkmateriaal lege materiaalkoffer grijs geen merk opschrift sleutels

275 Werkmateriaal grijze materiaal koffer opschrift haakjes

276 Werkmateriaal blauwe koffer: breekhamer kinzo 25c225

280 Werkmateriaal schuurmachine 8E415

281 Werkmateriaal twee koffers sortimo: bevestigingsmateriaal sortimo

284 Werkmateriaal kriek tools cat2L

285 Werkmateriaal warmte droog blazer blauw tetratools SHT-20

287 Werkmateriaal zaagmachine uitbreiding planken aanvoerder stanley fatmax fme790

288 Werkmateriaal werkbak bosch: haagschaar boormachine  black & decker BD154R

289 Werkmateriaal bouwstofzuiger wiel stuk parkside pnts1500A1

290 Werkmateriaal

werkkoffertje Stanley type stst13013 : imbussleutelset, set mini 
schroevendraaiers; schroevendraaier stanley; 4 kniptangen; platte tang; 
punttang stanley stst 13013

291 Werkmateriaal 2 lege werkzakken dewalt

293 Werkmateriaal verdeelkoffer: bevestigingsmateriaal

294 Werkmateriaal werklamp ferm lk180

295 Werkmateriaal kabelschoen tang 600

296 Werkmateriaal kniptang geen merk 600

297 Werkmateriaal breekijzer

298 Werkmateriaal winkelhaken 3 maal powerfix

299 Werkmateriaal plastiek zak dispencer 3M 1-800-494-3552

300 Werkmateriaal werklicht black & decker BDBB226

301 Werkmateriaal werklicht HBM  



302 Werkmateriaal werklicht rodac rala725

303 Werkmateriaal verdeeldoos boor en pluggen set black & decker x56062

304 Werkmateriaal hydraulische slijpschijf parkside pdws125A1

305 Werkmateriaal elektrische doorstromer tesy gca0615m01rc

306 Werkmateriaal blauwe bak met 6 potjes verf 3 wit; 3 zwart 1 afplaktape histor

307 Werkmateriaal 1 schaar nieuw in verpakking stanley

308 Werkmateriaal bitset black & decker

309 Werkmateriaal verlengbare snoeischaar

310 Werkmateriaal haagschaar florabest hg00332

311 Werkmateriaal bladzuiger central park 5631701(dt7105)

312 Werkmateriaal kantensnijder black & decker d609/h1

313 Werkmateriaal bladzuiger husqvarna mev2500

314 Elektronica Flatscreen sony klv-26hg2

316 Elektronica playstation    sony 3

318 werkmateriaal lege doos 

321 Elektronica gsm nokia npe-snx

322 Elektronica gps garmin nuvï

324 Elektronica usb rx713A

325 Elektronica gps tomtom

327 sleutel Autosleutel mercedes 2 maal mercedes

331 Elektronica gsm plus sim nokia C3-01.5

334 Elektronica digitaal fototoestel casio exilim

335 Elektronica gsm nokia rm-974

336 Elektronica gsm nokia TA-1010

337 Elektronica gps mio N271

340 juwelen horloge sharksport watch

342 sleutel slot met sleutel 

343 Elektronica 1 SIM: Base , 1 SIM Base, 1SIM Lycamobile Bas, Lycamobile

345  Elektronica  gsm in verpakking met oplader en oortjes Samsung

nr categorie voorwerp Merk Type

INVENTARIS 2
2 Fiets Damesfiets donkergroen Topmaster

3 Fiets Mountainbike blauw,Fietsen Hendrickx Herentals sticker Scott USA

4 Fiets Mountainbike wit zwart rood Merida Matts20

5 Fiets Sportieve herenfiets wit Ridley Tempo

6 Fiets Mountainbike bandenpaar Kenda

7 Fiets Plooifiets groen



8 Fiets Fietsframe damesfiets zwart B'twin city bike

9 Fiets Fietsframe Koersfiets zwart blauw Lans L-FB

10 Fiets Fietsbandenpaar

11 Trotinette Achterstuk trotinette

12 Fiets Fietsbandenpaar

13 Auto Autovelgen met 2 banden wit

15 Tuinmateriaal Grasmaaier rood zwart Briggs&Stratton 450 series 148 cc

16 Tuinmateriaal Frame kruiwagen

17 Tuinmateriaal Plooibare steekwagen grijs

18 Tuinmateriaal Plooibare steekwagen zwart

19 Fiets Fietsenrek voor 3 fietsen

20 Fiets Fietsenrek voor 5 fietsen

21 Andere Rolplatform grijs

22 Andere Karretje blauw

23 Andere Ladder 2 treden wit Brabantia

24 Andere Ladder 14 treden grijs

26 Andere Ladder 5 treden grijs

27 Andere Ladder 2 treden grijs

28 Andere Rolbaar schilderplatform frame grijs

29 Tuinmateriaal Steekwagen hout

30 Andere 2 oprijstukken+ oprijbaan fietsparcours

31 Andere Stellingsmateriaal Boels

34 Andere werkbank

35 Andere Metalen frame vierkant

36 Andere Stellingbuizen Boels

37 Tuinmateriaal Haspel zonder tuinslang Claber

41 Tuinmateriaal verstuiver blauw Top Garden

43 Andere Jerrycan zwart KL87

44 Andere Jerrycan wit EDA Plastiques

45 Andere EHBO kist oranje MDP safety NV

46 Andere Metalen kist 

47 Andere Lederen zak zwart JQS CHIA

48 Werkmateriaal Werkbak op wieltjes

49 Tuinmateriaal Hark Greentool

51 Andere Rolplatform groen

52 Tuinmateriaal Rijf metaal AVR

54 Tuinmateriaal Hark metaal Hendrik Jan

55 Tuinmateriaal Hark rood Talen tools



56 Tuinmateriaal Hooivork metaal, 2 rode banden op steel

57 Tuinmateriaal Hak metaal Greentool

58 Tuinmateriaal Hak metaal

59 Tuinmateriaal Steekschop metaal Greentool

61 Tuinmateriaal Kolenschop metaal

62 Tuinmateriaal Schop zwart metaal Polet

63 Tuinmateriaal Schop metaal, 2 rode banden op steel

65 Tuinmateriaal grondboor

66 Tuinmateriaal aanzetstuk snoeimateriaal blauw

67 Fiets Spatborden voor en achter SKS equipment shockboard

68 Andere Kist yamaha zwart

70 Tuinmateriaal Snoeitang Gardena

71 Werkmateriaal elektrische drill geel zwart + kist Dewalt DCF899

72 Andere Verwarmingselement stopcontact

73 Werkmateriaal Bankschroef groen

76 Tuinmateriaal opbergbak plastiek zwart

77 Werkmateriaal Radio Makita DMR107

78 Werkmateriaal statief zilverkleurig, landmeter Mamiya 1507

79 Werkmateriaal statief zilverkleurig

81 Werkmateriaal tang zwart Kreator

83 Werkmateriaal waterpas, metaal Stossfest

84 Tuinmateriaal bladblazer opzetstuk Black&Decker

85 Elektronica muggenlamp met stekker zwart

86 Andere slot aanhangwagen Workx

87 Werkmateriaal slijpschijven, diamant Topcraft

88 Werkmateriaal slijpschijven Parkside

90 Werkmateriaal emmer, zwart met allerhande boren

91 Werkmateriaal schildersemmer met dopsleutels, klein werkmateriaal

92 Werkmateriaal sorteerbakje plastiek blauw,klein werkmateriaal

93 Werkmateriaal sorteerbakje plastiek rood, sloten-kettingen

94 Andere sorteerbakje plastiek rood, kinderhorloges,handvaten

95 Werkmateriaal curverbox rood, wielen, luchtdrukslangen

96 Andere mand Albert Hein, klein materiaal

98 Elektronica Multimeter ABB

99 Andere blikken doos Plop met cassetten

100 Andere curverbox blauw met sorteerbakken

101 Elektronica opbergbak,grijs-groenkleurige boormachine en toebehoren Festool T15+3Li2,6Set

102 Werkmateriaal opbergbak, oranje - kleine toebehoren, schuurpapier Yein



103 Werkmateriaal opbergzak, zwart-geel-hamer,rolmeter,tangen,cuttermes

104 Werkmateriaal siliconenspuiten Powerfix

107 Werkmateriaal draadborstel set Tools

108 Andere haak voor aanhangwagen

109 Andere plastieken kist allerhande materiaal 

110 Tuinmateriaal  curverbox,groen -  tuinslangen

111 Fiets kist, fietspompen

113 Andere Blauwe rol met oranje koord

114 Tuinmateriaal Verpotter groen handvat Gardena

116 Andere Wielenpaar plastiek zwart

117 Werkmateriaal Nagels voor een nagelmachine Parkside PETZ 25 A2

118 Andere Bestekset kamperen + zakje

119 Andere Zakmes zilver met goud Mtech USA 

120 Andere Plastieken bak met spuitbussen

121 Werkmateriaal Bak splastiek zwart met oranje, Schaar en verdeelzakjes aanwezig Werckmann

123 Werkmateriaal Laadstation batterijen Makita DC18RC

124 Werkmateriaal Kist zwart plastiek met draaisleutel 

125 Werkmateriaal Bitset in grijs plastieken doos

126 Werkmateriaal Gevlochten plastieken mand met schildersgereedschap

127 Werkmateriaal Doos met dopsleutels groen Bosch

128 Andere Gevlochten plastieken mand met vermoedelijk inbreekmateriaal

129 Andere ventilator wit plastiek Windair

130 Andere verwarmings element wit metaal

131 Tuinmateriaal Steel tuinmateriaal Gardena Combisystem alu 130

132 Andere Steel blauw

133 Andere bak plastiek zwart zilver met prullen met blusstaaf

134 Fiets zadel met zadelpen zwart Selle Royale Viper

135 Fiets zadel zwart SPX

136 Fiets zadel wit zwart Ferrini High comfort system

137 Fiets zadel met zadelpen zwart Selle Royale Free way fit

138 Fiets zadel met zadelpen zwart Selle Royale RIO

139 Fiets zadel met zadelpen zwart b'twin

140 Fiets stuurstang zwart blauw Lans FK MTB

141 Fiets bak plastiek zwart met fietsonderdelen

142 Fiets bak plastiek zwart met fietskabels

143 Werkmateriaal Zandstraler groen Parkside PDSP 1000 B2

144 Andere bak splastiek geel met sleutelhangers

145 Tuinmateriaal opvangbak grasmaaier HVC gardenmachinery



146 Elektronica zekeringskast wit/grijs

147 Elektronica bak wit plastiek stekkerdozen

148 Andere langwerpige zwarte houten bak met kniptangen

149 Werkmateriaal bak zwart met spanbanden en koorden

150 Andere koffer zwart plastiek "olifantengeweer" (leeg)

151 Tuinmateriaal Bak hout met verlengkabels, hydraulische slangen

152 Werkmateriaal zaag geel handvat Stanley

153 Andere koffer rood met sleutels en sloten

154 Werkmateriaal koffer rood metaal: beitels, bitset bosch, boren

155 Tuinmateriaal bak plastiek doorzichtig met timer tuinslang

156 Andere bak zwart plastiek

159 Fiets fietstas zwart blauw maxxus

160 Fiets fietstas zwart blauw track accessories

163 Elektronica rieten mand met verlengkabels en stekkerdozen

164 Andere Typemachine braille groen metaal Blista

165 Andere Typemachine wit metaal Olympia

166 Andere kistje hout met glasbreker

167 Elektronica halogeenspot

168 Werkmateriaal koffer zwart plastiek "olifantengeweer" (leeg) Black&Decker

169 Werkmateriaal bierbak met werkmateriaal Heineken

171 Andere kist zwart hout en metaal geluidsmateriaal

172 Elektronica Playstation 2 Sony 2

173 Andere dobbelstenen metaal zilver

174 Andere dobbelstenen metaal goud

175 Andere Kaartenboek goud

176 Andere Kaartenboek zwart carbon

177 Andere fietstas paars wit

178 Werkmateriaal Elektrische drill blauw zwart Makita DTD129

179 Andere Kaartenboek in plastieken doos

180 Andere Beautycase zwart krokodillenpatroon Plus home services

181 Andere sporttas met handschoenen, boekje, waterpas en slot Mariëns fruit

182 Andere opvouwbare kegel

183 Andere opvouwbare kegel

184 Andere Filmdozen

185 Elektronica microfoon Beyer Dynamic

186 Andere nicotinehoudend product Hexa

187 Elektronica wekkerradio philips 

188 Elektronica LEDspot Brennenstuhl



189 Andere Rugzak camo junglepatroon groen

190 Andere rugzak grijs zwart 

191 Andere fietszak paars wit

192 Andere toiletzak doorzichtig

193 Andere Reistas blauw met bruine handvaten

194 Andere Reiszak blauw met blauwe handvaten

195 Elektronica GSM  zwart HP iPAQ

196 Elektronica GSM roze samsung

197 Andere Nederlandse kentekenplaat blauw

198 Andere Nederlandse kentekenplaat oranje

199 Andere Blusstaaf

200 Andere Toiletzak zwart met allerlei spullen

201 Andere Metalen kist met allerlei elektronica, buizen en brandblusser

202 verdovende middelen amfetamine speed 1 g + verpakking

203 wapens uitschuifbare wapenstok

204 wapens Mes Mtech USA MT097

205 andere horloge Diesel

206 Andere leeggoedbonnetjes Jumbo supermarkt

207 Andere goudkleurige ring met 2 edelsteentjes

208 Elektronica tablet alcatel pixie one touch 8079


