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CHECKLIST SCHOONMAAK WOONRUIMTE  
 

Keuken schoonmaak  

• Keukenkasten: bovenkant, binnen- en buitenzijde kastjes schoon en vetvrij.  

• Deuren: binnen- en buitenkant, inclusief de handgrepen schoon en vetvrij.   

• Afzuigkap: binnen- en buitenzijde, koolstoffilter vervangen en RVS schoon en streeploos.  

• Aanrecht en achterwand: schoon en vetvrij.  

• Koelkast én vriesvak: binnenkant en buitenzijde deur leeggehaald en schoon.  

• Vriesvak: volledig ontdooit, schoon en droog. Let op bij ontdooien, leg een doek op de grond om 
vrijkomend vocht door ontdooiing op te vangen.  

• Oven/Magnetron: binnen- en buitenkant schoon en vetvrij, denk daarbij ook aan de glazen schaal en 
het rekje.  

• Kookplaat: schoon en vetvrij. De aanbakresten moeten eraf zijn, dit kun je met glaskrabber doen.   
• Stopcontacten: schoon en vetvrij.   
• Rooster plafond en koof: schoon.   
• Prullenbak: leeg en schoon (binnen- en buitenzijde).  

 

Kamer/ Slaapkamer  

• Matras: ontdaan van matrashoes en matras schoon en omhoog geplaatst tegen de wand.  
• Bed ombouw: stofvrij, ook onder het bed.   
• Kledingkasten: boven-, binnen- en buitenkant inclusief de deuren en handgrepen stofvrij en schoon.  
• Vensterbanken en randen/richels: stof- en vlekvrij.  
• Aanwezig meubilair: stof- en vlekvrij.  
• Aanwezige spiegels: stofvrij en streeploos.   
• Stopcontacten en lichtschakelaars: schoon.   
• Ramen: gezeemd en streeploos.  
• Deuren beide zijde (inclusief randen): schoon en streeploos.  
• Bovenkant plint: schoon en stofvrij.   
• Verwarmingselement: schoon en stofvrij.  

 

Badkamer (geheel schoon, kalkvrij en schimmelvrij)  
• Deur: schoon en streeploos.  
• Douchegordijn: schoon en kalkvrij.  
• Toilet en zitting: schoon en kalkvrij.  
• Badkamervloer en douchebak: schoon en kalkvrij.  
• Wastafel en kranen: schoon en kalkvrij.  
• Wastafel sifon vrij van verstoppingen, zeep- en haarresten en dergelijke.  
• Douchekop, -kraan en -slang: schoon en kalkvrij.   
• Douchewand: binnen-en buitenkant schoon en kalkvrij.   
• Muren en spiegels: kalkvrij, stofvrij en streeploos.  
• Plafondrooster: schoon zodat ventilatie optimaal functioneert.   
• Afvoerputje: schoon en ontdaan van inhoud.  

 

Algemeen  

• Volledige woning stofzuigen en dweilen (ook in de hoeken).  
• Meterkast (leeg en schoon);  
• Vuilnis in de daarvoor bestemde afvalcontainer deponeren.   
• Alle zelf meegebrachte (keuken) spullen weghalen, helaas kan niets achterblijven.  
• Bij eindopname ontvangen wij alle sleutels voor de officiële overdracht.  
• Muren moeten bij oplevering wit en schadevrij zijn. 
• Rookmelder is werkend aanwezig. 
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