Laat je de woning schoon achter?
Je gaat binnenkort verhuizen en verlaat
deze woning. Het spreekt voor zich dat je
deze woning schoon achterlaat voordat je
vertrekt. Wij geven je daarom deze
checklist. Het is een lijst met alle
onderdelen die je in de woning schoon
dient te maken. Door de onderdelen op de
lijst aan te kruisen, kun je eenvoudig
controleren of je geen onderdelen bent
vergeten.
Tijdens
de
eindopname
controleren wij ook aan de hand van
onderstaande lijst of je de woning netjes
en verzorgd hebt achtergelaten.
Algemeen
Voor de gehele woning geldt dat:
 Alle ramen zijn gewassen.
 Alle houten en betonnen ondervloeren
zijn gestofzuigd.
 Alle tegel-, laminaat-, en vinylvloeren
zijn gedweild.
 De eventuele nicotineaanslag op het
latwerk is weggehaald met een
daarvoor geschikt reinigingsmiddel.
 De eventuele kelderkast is geveegd en
de planken zijn met een nat doekje
afgenomen.
 De radiatoren, de buitenkant en de
binnenbladen, zijn stofvrij gemaakt.
 Het lakwerk op de deuren en kozijnen
zijn vet-, en vlekvrij gemaakt.
 De lijmresten op de trap zijn
weggehaald zodat de treden weer glad
aanvoelen.
 De watergootjes bij de ramen zijn
schoon, en schimmelvrij gemaakt.
 De eventuele bergzolder is geveegd.
 De vensterbanken zijn met een nat
doekje afgenomen.
Keuken
Voor de keuken geldt dat:
 De kookplaat is vetvrij.
 De wand-, en vloertegels zijn vetvrij en
schoon.
 De lades en inbouwkasten zijn helemaal

leeggehaald.
 Het aanrechtblok, het keukenblad en de
bovenkastjes zijn vet-, en kalkvrij.
 De kraan is schoon en vrij van
kalkaanslag.
 De wasbak is vet-, en kalkvrij.
 De
gehele
afzuigkap
(ook
de
binnenzijde) en de daarbij behorende
ventilatieroosters zijn vetvrij.
 Het ventilatierooster/ventiel is schoon.
Badkamer
Voor in de badkamer geldt dat:
 De wand-, en vloertegels van de
douchehoek en daarbij horende kraan
zijn schoon en er zit geen kalkaanslag
op.
 De wastafel en daarbij horende kraan is
schoon en er zit geen kalkaanslag op.
 Er zit geen vuil in het doucheputje.
 Het ventilatierooster/ventiel is schoon.
Toilet
Voor in het toilet geldt dat:
 De gehele toiletpot is schoon waardoor
er geen donkere randen meer te zien
zijn.
 De wand-, en vloertegels zijn schoon
ook bij het toilet.
 Het fonteintje en de daarbij behorende
kraan is schoon en er zit geen
kalkaanslag op.
Meterkast en berging
Voor in de meterkast en berging geldt
dat:
 De meterkast is spinragvrij.
 Er zijn geen eigen voorzieningen in de
meterkast aanwezig die er niet
thuishoren, zoals tapijt en bedrading.
 De berging is geveegd en spinragvrij.
 De eventuele schappen in de berging
zijn met een nat doekje afgenomen.
 De ramen van de berging zijn schoon
en stofvrij.

Tuin
Voor in de voor-, en achtertuin geldt
dat:
 De bestrating is geveegd.
 Er is geen vuil aanwezig zoals losse
bloembakken, ornamenten en andere
spullen.
 De begroeiing en het gras zijn gemaaid
tot een acceptabel niveau.
Meer informatie
Heb je na het schoonmaken van de woning
alle onderdelen op deze lijst kunnen
aankruisen? Dan weet je zeker dat je geen
onderdeel per ongeluk bent vergeten.
Het is belangrijk dat je deze lijst helemaal
naloopt. Indien de woning niet geheel
schoon wordt opgeleverd zijn wij namelijk
genoodzaakt de schoonmaakwerkzaamheden achteraf uit te laten voeren waarbij
de kosten hiervan bij je in rekening worden
gebracht.

