
 KEUKEN 
 Voor vertrek: 

 -  Alle materialen terug op oorspronkelijke plaats (zie foto’s). 
 -  Werkoppervlakken en spoelbakken poetsen. 
 -  Fornuizen poetsen (alsook de wandtegels). 
 -  Vuilnisbakken legen. 
 -  Glas  uitwassen  en  onder  de  trap  in  polyvalente  ruimte 

 plaatsen. 
 -  Koelkast  leegmaken  en  poetsen  met  een  vochtige  doek. 

 De  stekkers  van  koelkast  en  diepvriezer  mogen  nooit 
 uitgetrokken worden. 

 -  Oven reinigen langs binnenkant indien gebruikt. 
 -  Vloer vegen, schuren en dweilen. 
 -  Buitendeur  slotvast  +  buitenkraan  toedraaien  volgens 

 instructies. 





 Slaapkamers/dagzalen 

 Voor vertrek: 
 -  Alle  materialen  (tafels,  stoelen,  banken  etc.  opnieuw  op 

 oorspronkelijke plaats zetten. 
 -  Vloeren borstelen en dweilen. 



 Slaapkamers/dagzalen 

 Voor vertrek: 
 -  Alle  materialen  (tafels,  stoelen,  banken  etc.  opnieuw  op 

 oorspronkelijke plaats zetten. 
 -  Vloeren borstelen en dweilen. 
 -  Herplaatsen  van  de  mobiele  wand  is  niet  nodig.  Panelen 

 worden steeds in de houders in de hoek geplaatst. 



 Slaapkamers/dagzalen 

 Voor vertrek: 
 -  Alle  materialen  (tafels,  stoelen,  banken  etc.  opnieuw  op 

 oorspronkelijke plaats zetten. 
 -  Vloeren borstelen en dweilen. 
 -  Herplaatsen  van  de  mobiele  wand  is  niet  nodig.  Panelen 

 worden steeds in de houders in de hoek geplaatst. 



 Slaapkamers/dagzalen 

 Voor vertrek: 
 -  Alle materialen (tafels, stoelen, banken etc. opnieuw op 

 oorspronkelijke plaats zetten. 
 -  Vloeren borstelen en dweilen. 



 Polyvalente ruimte beneden + trap 

 Voor vertrek: 
 -  Alle  materialen  (tafels,  stoelen,  banken  etc.  opnieuw  op 

 oorspronkelijke  plaats  zetten  en  reinigen  met  een  natte 
 doek.  Tafels  en  banken  opplooien  en  tegen  de  muur  links 
 achteraan in het lokaal plaatsen. 

 -  Vloeren borstelen en dweilen. Schuren indien nodig. 
 -  Matten  uitkloppen  buiten  maar  niet  tegen  de  gevel  van  het 

 gebouw. 
 -  Ramen afkuisen indien nodig. 
 -  Trap vegen + dweilen indien nodig. 
 -  Vuilnisbakken  legen  en  afval  deponeren  op  afgesproken 

 plaats.  Blauwe  zakken  dienen  enkel  weggehaald  te 
 worden indien ze vol zijn. 

 -  Papier & karton onder de trap plaatsen. 
 -  Mobiele  panelen  blijven  in  de  houder.  Wand  wordt  niet 

 herplaatst. 









 Sanitair beneden 

 Voor vertrek: 
 -  Lavabo’s  en  douches  grondig  poetsen  met  een  aangepast 

 product. 
 -  Spiegel reinigen. 
 -  Toiletten binnenkant + buitenkant poetsen. 
 -  Verwijder de haren uit de putjes en afvoeren. 
 -  Vuilnisbakken legen. 
 -  Vloeren  en  doorgangen  vegen  en  dweilen.  Er  wordt 

 geschuurd indien nodig. 





 Polyvalente ruimte boven + sanitair boven 

 Voor vertrek: 
 -  Alle materialen opnieuw op oorspronkelijke plaats. 
 -  Zetels  en  salontafel  reinigen  met  vochtige  doek  indien 

 nodig. 
 -  Vegen en dweilen. 
 -  Vuilnisbakken  legen  en  afval  deponeren  op  afgesproken 

 plaats.  Blauwe  zakken  dienen  enkel  weggehaald  te 
 worden indien ze vol zijn. 

 -  Toiletruimte + lavabo poetsen met aangepast product. 
 Toilet zelf aan de binnenkant + buitenkant poetsen. 
 Vegen en dweilen. Vuilnisbak legen. 



 Buitenterrein 

 Voor vertrek: 
 -  Restafval  en  volle  blauwe  zakken  naast  rode  container 

 plaatsen. 
 -  Trap + terras beneden en boven vegen indien nodig. 
 -  Schuren indien nodig. 
 -  Sigarettenpeuken oprapen en in ton deponeren. 
 -  Terrein  herstellen  in  oorspronkelijke  staat:  papiertjes 

 oprapen,  hout  op  de  voorziene  plaats  bij  houtstapel  naast 
 rode containers achterlaten. 

 -  Assen vuurplaats wegscheppen indien gebruikt. 
 -  Alle sporen/restanten van spelletjes verwijderen. 


