
 

 

 
De eindschoonmaak, onderschat hem niet! 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van jouw unit, 
ook tijdens het verblijf.  
 
We raden je aan om sanitaire ruimtes en keuken(s) dagelijks een poetsbeurt te geven. 
Dit spaart moeite aan het einde van jouw verblijf. 
 
Milieuvriendelijke schoonmaakproducten en dweilen breng je zelf mee.  
Borstels, vuilblikken, aftrekkers, schuurborstels en emmers zijn ter plaatse 
beschikbaar.  
 
Op het einde van je verblijf laat je het gebouw en de buitenruimte die jullie werd 
toegewezen in zijn oorspronkelijke staat terug achter.  
 
TIP: 
Onderschat de schoonmaak niet, begin er dus niet te laat mee maar hou je unit zo 
netjes mogelijk tijdens je verblijf. 
 
Opgelet:  
Wanneer blijkt dat de opkuis niet naar behoren werd uitgevoerd, zal een aanvullende 
schoonmaak aangerekend worden. 
 

 DE ARK DE SLOEP / DE KAJUIT DE SLOEP+  
DE KAJUIT 

Natte opkuis  € 375 € 245 € 490 

 
 
Takenlijst zie ommezijde. 
 
 
  



 

 

Takenlijst Check 
Slaapcabines:   
o  vuilnisbakjes leeg maken  
o  de vloer van de slaapkamers en de gangen goed uitvegen  
o  de vloer van de slaapkamers en de gangen goed dweilen  
o  bedden en matrassen stofzuigen  
o  de lavabo’s poetsen met water en ecologisch product  
Trappen & gangen:  
o   borstelen  
o   dweilen  
Sanitair:  
o   lavabo’s, toiletten en douches grondig poetsen met een ecologisch 
product (verwijder de haren uit de putjes en afvoeren)  
o   vloeren en doorgangen borstelen  
o   vloeren en doorgangen dweilen (schuren indien nodig)  
Keuken:  
o   werkoppervlakken en spoelbakken poetsen  
o   fornuizen en oven poetsen (alsook de wandtegels)  
o   ijskast & diepvries leegmaken en poetsen met een vochtige doek. 
Ijskast(en) en diepvries NIET uittrekken.  
o   vloer borstelen  
o   vloer schuren en dweilen  
Dagzalen:  
o   tafels afkuisen  
o   vloeren borstelen  
o   vloeren dweilen  
o   tafels en stoelen worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet.  
Bar:  
o   gebruikte glazen afwassen én afdrogen  
o   de koelkast(en) leegmaken  
o   de toog poetsen  
Omgeving:  
o   verwijder alle sporen van spel en vertier  
o   deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak.  

 


