
 

Schoonmaak instructie Buitencentrum “De Stevert”, juli 2022. 
 

Er zijn schoonmaak artikelen beschikbaar, ook om tijdens het verblijf te gebruiken.  
Mocht er naar uw mening iets ontbreken, geef dit dan tijdig aan bij de beheerder. 

 
Richtlijnen voor het schoonmaken van de accommodatie. 
 
1. Badkamers boven en beneden:  
Prullenbakjes leegmaken, wc's schoonmaken, douches schoonmaken, wasbakken schoon maken, spiegels afdoen, 
vloer goed vegen, de vloer schrobben en droog trekken.  
  
2. Keuken:  

- servies kast achter laten zoals bij aankomst, zie de foto op de binnenzijde van de deur  
(uiteraard servies en bestek schoon).  

- planken in kasten, het fornuis, de werkbladen en het aanrecht schoon maken.  

- koelkast, diepvries, oven, magnetron, koffiezetter en vaatwasser schoon maken. 

- serveerwagen afdoen, pannen schoon en ondersteboven. 
De vloer vegen, schrobben en droogtrekken en de prullenbak leeg maken. 
 
3. Recreatiezaal boven en staflokaal/slaapkamer: 
Tafels en stoelen afdoen en zo neerzetten zoals ze stonden bij aankomst, indien gebruikt de openhaard schoonmaken, 
alle prullenbakken leeg maken, vloer vegen, schrobben en droog maken.  
 
4. Recratiezaal beneden en “Fietsen”-kelder: 
Tafels en stoelen neerzetten zoals ze stonden bij aankomst. Vegen en prullenbakken leeg maken. 
 
5. Slaapkamers: 
De kastplanken en tafels afdoen, de stoelen op de tafels zetten, de vloeren vegen (goed onder de bedden) en indien 
nodig de vloeren nat afdoen/dweilen.  
Vieze hoeslakens eventueel van matras halen en bij de deur leggen en de beheerder informeren. 
  
6. De gang (slaapkamer vleugel) en halletje:  
Schoenenkast schoonmaken, evt. vochtig afdoen. Vegen en indien nodig de vloeren nat afdoen/dweilen. 
 
7. Omgeving: 
Afval dat tijdens het verblijf in de directe omgeving van de accommodatie is terecht gekomen. (o.a. sportterrein, 
terras, rond de speeltoestellen) opruimen. Tuinstoelen op centrale plaats op het terras neer zetten 
 
Alle prullenbakken binnen en de vuilnisbakken buiten van een lege/nieuwe vuilniszak voorzien! 
 
We proberen er voor te zorgen dat de huurder vuilnis in de container kwijt kan en het helpt daarbij als alles, voordat 
het in de vuilniszak of de container gaat, zo klein mogelijk wordt gemaakt. 
Toch kan het voorkomen dat de container vol is. 
Mocht dit het geval zijn waarschuw dan de beheerder en plaats alle vuilniszakken zo veel mogelijk bovenop de 
container. 
 
Altijd voor vertrek de beheerder waarschuwen zodat deze kan controleren. 
Mochten er niet goed zijn schoongemaakt en op aanwijzingen van de beheerder dit niet worden hersteld, dan wordt 
het noodzakelijke ‘na poetsen’ in rekening gebracht.  
 
Na controle door de beheerder ontvangt u de borg voor de sleutels terug. 

 

 

 


