
 

 

Schoonmaak en oplevering 

Wij verzoeken je het huis netjes en schoon achter te laten. Dan is het namelijk 

mogelijk dat het door ons of andere gasten kan worden gebruikt. Na je bezoek vindt  

controle plaats om te zien of een schoonmaker besteld moet worden of dat de borg 

kan worden terug gestort. Om je op weg te helpen volgt hier een overzicht van de 

belangrijkste aandachtspunten. 
 

Algemeen 
 

 Onder de gootsteen en in de trapkast staan schoonmaakmiddelen en 

aanvulartikelen als wc-papier, handzeep en afwasmiddel. 

 

 Gebruikt beddengoed is afgehaald, opvouwen en zit in de speciaal hiervoor 

bedoelde zwarte waszak (als het linnengoed van het huis betreft). Deze lege 

waszak hangt aan de deur van de trapkast. 

 

 De afvalcontainers die beneden aan de weg staan worden alleen op die plek 

geleegd. Laat ze daar dan ook staan. Zorg er voor dat de containers met de 

handgrepen/stickers richting de weg staan gekeerd. 

 

 Al het meubilair staat weer op de oorspronkelijke plek. 

 

 Alle ramen zijn dicht, maar de binnendeuren zijn open. De voordeur gaat op 

slot. 

 

 De airco is afgeschakeld. Alle elektrische verwarmingen zijn in de maanden 

mei t/m september uit. Daarvoor gebruik je de schakelaar bij de draaiknop. De 

verwarming is uit wanneer je het rode deel van de knop niet meer ziet. 

In de overige maanden blijven de kachels ingeschakeld tegen vorstschade. 

Ze staan dan op de laagte stand (stand 1 of op 4 graden). Het rode deel van 

knop is dan wèl zichtbaar. 

 

 Laat geen bederfelijk waar of aangebroken etenswaren achter. Aangebroken 

maar gesloten verpakkingen, van bijvoorbeeld kruiden, koffie en thee, kunnen 

uiteraard wel. 

 

 De boiler in de kelder is uitgeschakeld. Doe dat met de rode, lichtgevende 

knop op de stekkerdoos. 

 

 Kelder- en schuurdeuren op slot (sleutels in kastje bij de trap). 

 

 De huissleutel hangt, na het afsluiten van het huis, op de bekende plek. 

 



 

 

Binnen 

 De keuken is schoon en opgeruimd. Het keukengerei is op zijn plek. 

 

 Afvalemmers zijn leeg en voorzien van een nieuwe afvalzak. 

 

 De koelkast en diepvries zijn leeg, schoon en uitgeschakeld. Laat de deur op 

een kier om te drogen. 

 

 Koffieapparaat en waterkoker zijn leeg en staan open om te kunnen drogen. 

 

 De badkamer is schoon en droog. Denk aan wastafel, toiletpot en 

douchevloer. Afvalemmer is leeg en voorzien van een nieuwe afvalzak. Laat 

zeker één wc-rol achter voor direct gebruik. 

 

 Tafels zijn schoon en opgeruimd. 

 

 Vloeren boven en beneden zijn gestofzuigd en eventueel gedweild wanneer 

nodig. Denk ook aan de trap en eventuele kleden. 

 

 

Buiten 

 
 De vuilnisbakken staan op de juiste plek – en in de juiste positie - beneden 

aan de weg. 

 

 Het terras- en tuinmeubilair staat op de oorspronkelijke plek. 

 

 De barbecue is schoon, klaar voor gebruik en staat weer op zijn plek. 

Eventuele asresten kunnen bij het restafval in de container. Er is geen vuur 

meer in de stookplaats buiten. As kan blijven liggen. 

 

 De tuin is vrij van afval en vuil. 

 

Heel erg bedankt voor het schoonmaken!   

 


