Voorjaarsschoonmaak: benodigdheden
Schuursponsjes
Wondersponjes
Raamdoekjes
Microvezeldoekjes
Plumeau
Trekker (raam)
Emmer
Dweil
Stofzuiger
Allesreiniger
Afwasmiddel
Antikalkmiddel
WC reiniger
Ontvetter
Groene zeep (duurzaam)
Glasreiniger

Voorjaarsschoonmaak: opruimen
Ruim iedere ruimte in huis op
Wat je niet meer gebruikt in dozen doen voor de kringloop of het grofvuil
Neem stof af, bovenop kasten, plinten, deurplinten en randen en de rest van de ruimte

Voorjaarsschoonmaak: keuken
Haal alle kastjes leeg
Kijk wat weg kan en ruim dit op
Maak alle kastjes aan de binnenkant schoon en ruim het weer netjes in
Haal de koelkast leeg, kijk wat weg kan en ruim dit op
Maak de koelkast goed schoon van binnen en vergeet de bovenkant niet
Bij een fornuis deze weg om alles goed schoon te maken
Maak de oven en magnetron schoon
Maak alle tegels schoon
Maak de aanrecht schoon en gebruik antikalkmiddel voor de kraan
Lap de ramen
Stofzuigen, schuif weg wat kan en stofzuig alles grondig
Dweil de ruimte

Voorjaarsschoonmaak: Toilet
Indien kastjes leegruimen en grondig schoonmaken
Kijk wat weg kan en ruim dit op
Maak de tegels grondig schoon
Maak de toilet grondig schoon
Maak de wastafel grondig schoon met antikalkmiddel
Stofzuig de ruimte ook in alle hoeken
Dweil de ruimte
Indien ramen, lap de ramen

Voorjaarsschoonmaak: badkamer
Indien kastjes leegruimen en grondig schoonmaken
Kijk wat weg kan en ruim dit op
Maak de tegels grondig schoon
Maak de wastafel grondig schoon met antikalkmiddel
Maak de douche en douchekop schoon met antikalkmiddel
Indien een bad, maak de bad en kranen goed schoon met antikalkmiddel
Stofzuig de ruime ook in alle hoekjes
Indien ramen, lap de ramen
Dweil de ruimte

Voorjaarsschoonmaak: slaapkamer
Ruim je kledingkast op en bewaar winterkleding apart totdat het weer winter is
Kijk wat weg kan en ruim dit op, bel eventueel een kringloop op
Maak alles schoon met een plumeau en een natte doek
Verschuif het bed om hieronder goed te stofzuigen
Verschoon het bed
Lap de ramen
Stofzuig alles goed ook in alle hoeken
Dweil de ruimte

Deze stappen opvolgen voor andere (slaap) kamers

Voorjaarsschoonmaak: woonkamer
Maak alle kastjes van binnen goed schoon
Kijk wat weg kan en ruim dit op, bel eventueel een kringloop op
Maak alles schoon met een plumeau en een natte doek
Verschuif wat mogelijk is om goed te kunnen stofzuigen
Was alle kussens en woondekens
Lap de ramen
Stofzuig alles goed ook in alle hoeken
Dweil de ruimte

Voorjaarsschoonmaak: overig
Maak je gordijnen/vitrage los en was deze
Hang de gordijnen/vitrage na het wassen direct op, zo kunnen ze goed drogen en komen er geen kreukels in

Ook met duurzame schoonmaakmiddelen kun je je huis heerlijk schoon krijgen

