Schoonmaakrooster

Dit schoonmaak rooster wordt u gratis ter beschikking gesteld door Regeltante
en Iko. Het is ontwikkeld met het doel de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer bij het plannen van de taken inzichtelijker te maken. Ook
willen wij de communicatie tussen beiden partijen verbeteren en hopen wij te
bereiken dat er over en weer een realistische inschatting kan worden gemaakt
over de tijdsplanning.
Schoonmaakrooster
Badkamer

Plaats een vinkje en plan zelf met welke frequentie u een bepaalde activiteit wilt laten uitvoeren!

Ruimte zoveel mogelijk leegmaken; losse spullen opbergen; plancet en wastafels
Voorbereiding leegmaken; handdoeken wegnemen bij de was; douche gordijn opknopen/weghangen;
Emmer met sop maken

Middel

Merk

week maand kwartaal 1/2 jaar jaarlijks
Wastafel (s)

Douche

Bad

WC

Plancet en tegels rondom reiningen
Wasbak en afvoerputje reigingen
Kranen, zeepbakje afnemen
Spiegel afnemen
Muurtegels schrobben en afnemen
Douchebak reinigen
Kranen, zeepbakje afnemen
Putje uitnemen grondig reiningen/ontkalken
Douche gordijn afhalen/wassen
Douchescherm reinigen met kalkmiddel + nazemen
Muurtegels schrobben en afnemen
Badkuip reinigen
Kranen, zeepbakje afnemen
Putje uitnemen grondig reiningen/ontkalken
Reinigingsmiddel in de pot spuiten, grondig borstelen
onder de rand. Borstel in de pot laten staan. WC
deksel en doortrek knop eerst nat afnemen. Doekje
uitspoelen. Bril buitenkant afnemen. Doekje
uitspoelen. Bril binnenkant afnemen. Doekje
uitspoelen. Gehele pot afnemen. WC doortrekken en
borstel uitslaan en terugplaatsen in houder.
indien leeg: WC blok vervangen, WC papier aanvullen
Tegels rondom nat afnemen
Vloer onder rondom WC nat afnemen
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Algemeen

Vloer
Slaapkamer /
studeer
kamers

Deurkruk reinigen
Deuren binnen en buitenkant afnemen
afvalemmer legen en zak vervangen
Spinnewebben verwijderen
ramen binnen zemen
ramen buiten zemen
raambekleding reinigen
inhoud kasten opruimen en planken afnemen
Sop vervangen en hele badkamer vloer met nieuw sop
dweilen, laten drogen.
Matten uitkloppen en terug leggen

Verschillende bedverschoning in het huis laten rouleren: eerste week ouderlijk slaapkamer,
Voorbereiding andere week kinderkamers ..Ruimte zoveel mogelijk leegmaken; losse spullen en speelgoed
opbergen; kleding opvouwen of bij de was; bed afhalen; Emmer met sop maken
week maand kwartaal 1/2 jaar jaarlijks
Bed

Algemeen

Vloer

1x per 14 dagen bed verschonen
Ondermoltons verschonen
Matrassen keren
Meubels en boekenplanken afstoffen
Deurkruk reinigen
Afvalemmer legen en zak vervangen
Spinnewebben verwijderen
Deuren binnen en buitenkant afnemen
Raambekleding reinigen
Ramen binnen zemen
Ramen buiten zemen
Alle hoeken, lastige plekken, plinten reinigen
Vloer stofzuigen
Vloer dweilen
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Werk altijd van boven naar beneden. Ruimte leegmaken; losse spullen en speelgoed
Gang en
Voorbereiding
bovenaan de trap plaatsen of naar de kamers brengen; Emmer met sop maken
trap
week maand kwartaal 1/2 jaar jaarlijks
Algemeen

Vloer stofzuigen
Vloer dweilen
Traptreden (bekleed) stofzuigen
Traptreden (Hout) met stoffer of natte doek afnemen

Toilet
(bg)

Armleuning nat afnemen
Deuren binnen en buiten nat afnemen
Spinnenwebben verwijderen
Plinten stoffen
Ruimte zoveel mogelijk leegmaken; losse spullen opbergen; plancet en wastafels
Voorbereiding
leegmaken; handdoeken wegnemen bij de was; Emmer met sop maken
week maand kwartaal 1/2 jaar jaarlijks

WC

Reinigingsmiddel in de pot spuiten, grondig borstelen
onder de rand. Borstel in de pot laten staan. WC
deksel en doortrek knop eerst nat afnemen. Doekje
uitspoelen. Bril buitenkant afnemen. Doekje
uitspoelen. Bril binnenkant afnemen. Doekje
uitspoelen. Gehele pot afnemen. WC doortrekken en
borstel uitslaan en terugplaatsen in houder.
Indien leeg: WC blok vervangen, WC papier aanvullen

Wastafel

Tegels rondom nat afnemen
Vloer onder rondom WC nat afnemen
Wasbak en afvoerputje reigingen
Kranen, zeepbakje afnemen
Spiegel afnemen
Deur en deurkruk (!) binnen en buitenkant afnemen
Afvalemmer legen en zak vervangen
Spinnenwebben verwijderen
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Woonkamer

Ruimte zoveel mogelijk leegmaken; losse spullen en speelgoed opbergen; kranten bij
oudpapier of papierbak; persoonlijke spullen verzamelen op afgesproken punt, maak
Voorbereiding
hiervoor bijvoorbeeld een mandje, spullen en post die naar de slaapkamers moeten op de
trap leggen
week maand kwartaal 1/2 jaar jaarlijks
Zithoek

Salontafel leeghalen, afwas naar keuken, lectuur in de
bak
Bank en stoelen kussens opschudden en uitkloppen of
stofzuigen
Lampen/schilderijen afstoffen
Tafel, vensterbanken, boekenplanken, TV: stoffen

Eethoek

Tafel leegruimen
Stoelen afkloppen/afnemen, bekleding zuigen

Algemeen

vloer

Tafels nat afnemen
Deurkruk afnemen
Deuren binnen en buiten nat afnemen
Ramen binnen zemen
Ramen buiten zemen
Spinnewebben verwijderen
Raambekleding reinigen
Planten verzorgen
Verwarmingsketel afstoffen
Luchtroosters en afzuiginstallatie reinigen
Meubels in was/olie zetten
Vloer bedekking of kleed stofzuigen
Harde vloer (tegels of laminaat) dweilen
Parket in de was zetten
Plinten stoffen
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Keuken

Voorbereiding

Ruimte zoveel mogelijk leegmaken; losse spullen in kasten plaatsen, vaatwasser in ruimen
of eerst de vaat doen; handdoeken wegnemen bij de was; Emmer met sop maken
week maand kwartaal 1/2 jaar jaarlijks

Kastjes

Keukendeurtjes buitenkant afnemen
Kastjes/laden van binnen reinigen
Plinten stoffen

Koelkast

Buitenkant Deur, rubber randen en greep reiningen
Binnenkant nalopen en met natte doek afnemen
Binnenkant leeghalen en gehele binnenkant reinigen

Diepvries vak ontdooien en reinigen
Fornuis/Kook
Kookplaat en rondom pitten reinigen
plaat
Achterwand of spatdeksel reiningen
Pitten schrobben
Pandragers schuren of in vaatwasser
Afzuigkap
Front en kap reinigen
Afzuigfilters reinigen
Oven/
Buitenzijde deur afnemen, nadrogen
Magnetron
Binnenzijde kruimels opzuigen, nat afnemen
Roosters en bodem grondig reinigen
Aanrecht
Aanrechtblad en achterwand reinigen
Spoelbak en afvoerputje goed borstelen, met doek
nadrogen
Algemeen

Afvalemmer legen, reinigen en zak vervangen
Deurkruk reinigen
Vloer stofzuigen en dweilen
Ramen binnen zemen
Ramen buiten zemen
Raambekleding reinigen
Spinnewebben verwijderen
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Wasgoed

Voorbereiding Benoem wat je gestreken wil hebben: overhemden, blouses, beddengoed, T-shirts, katoenen broeken
Was sorteren
Was draaien
Wasgoed ophangen
Wasgoed opvouwen
Strijken
Wasgoed in kasten opbergen

Koken

Voorbereiding Wat wordt er gekookt, hoe laat, voor wie, zijn boodschappen al in huis?
Wassen/ snijden ingredienten
Oven voorverwarmen
Eten koken
Eten in oven
Tafel dekken

…

Voorbereiding …
…
…
…
…
…
Dit schoonmaak rooster wordt u gratis ter beschikking gesteld door Regeltante
en Iko. Het is ontwikkeld met het doel de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer bij het plannen van de taken inzichtelijker te maken. Ook
willen wij de communicatie tussen beiden partijen verbeteren en hopen wij te
bereiken dat er over en weer een realistische inschatting kan worden gemaakt
over de tijdsplanning.
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