
Cinema Plaza– Handelsstraat 8, 2570 Duffel 
Tel. 015 30 72 50  - plazatickets@duffel.be – www.cinema-plaza.be– facebook.com/CinemaPlaza2570   1 

 

 

Gebruikershandleiding: keuken 

mailto:-%20plazatickets@duffel.be
http://www.cinema-plaza.be/


Cinema Plaza– Handelsstraat 8, 2570 Duffel 
Tel. 015 30 72 50  - plazatickets@duffel.be – www.cinema-plaza.be– facebook.com/CinemaPlaza2570   2 

Keuken 
1. Algemeen 

▪ Keukenhanddoeken (2), glashanddoek (1), vaatdoek (1), afwasmiddel en vaatwastabletten (2) zijn 

aanwezig.  

▪ De diepvries en koelkast mogen gebruikt worden voor zover er ruimte is. We verwachten dat de 

voedingswaren die in de koelkast en diepvriezer zitten, onaangeroerd blijven.  

▪ In de keuken staat een huishoudelijke afvalemmer. Deze laat je leeg achter.  

▪ De keuken is zeer geschikt als opwarmkeuken en beschikt over kookmateriaal om maaltijden te bereiden 

voor kleine groepen (vb. artiesten of recepties).  

   

2. Couverts 
Er zijn borden, tassen, bestek, … aanwezig voor 36 mensen. 

 

2 grote kommen 

3 kleine kommen 

36 mokken 

36 kommetjes 

36 bordjes 

36 platte borden 

36 soepborden 

36 dessertlepeltjes 

36 vorken 

36 messen 

36 eetlepels 

 

3. Kookmateriaal en apparaten 
▪ Je mag vrij gebruik maken van de koffie- en theekannen in de keuken, maar spoel ze na afloop goed uit. 

▪ In de bestekkast vind je een bakje met keukengerei terug,  

met bv. soeplepel, scheplepels, pottenlikker, aardappelmesje, taartmes, … 

▪ In de kast onder het kookplaat vind je potten, pannen,  

snijplanken, keukenmixer, vergiet, onderleggers, enz. 
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De vaatwasmachine mag gebruikt worden, maar moet voor 

het verlaten van het gebouw aangezet worden (indien de 

vaatwasmachine vol genoeg zit). 

Er liggen 2 vaatwastabletten klaar aan de vaatwasbak. Haal 

het tabletje uit de verpakking vooraleer te gebruiken. 

 

 

 

 

 

De keuken is voorzien van 2 microgolfovens bovenaan en 2 

gewone ovens onderaan. 

De kookplaat is een inductiekookplaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de keuken staat een klassiek Miko-koffiezetapparaat. 

Filters zijn aanwezig. Losse koffie en toebehoren moet je 

zelf meebrengen. 

 

1. Water in bakje bovenop machine 

2. Schuif de ijzeren filterhouder eruit en leg de 

koffiefilter met koffie erin 

3. Zet je pot onderaan 

4. Zet de machine aan met de rechterknop onderaan 

5. Warmhoudfunctie bovenaan 

 

 

 
 

➔ Zet geen warme potten op het werkblad. 

➔ Frituren en koken met gasbranders is niet toegelaten. 

➔ Laat geen etensresten achter in oven, koelkast, diepvries of elders in de keuken, ook niet in de 

afvalemmer. 
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