
DE ULTIEME CHECKLIST

DE GROTE
LENTESCHOONMAAK

Stof de lusters en het plafond af.
Verlucht de ruimte en zet de ramen open.
Stofzuig en verplaats je meubels, kuis onder je
meubels.
Reinig je kussenhoezen en dekentjes uit je zetel.
Leeg alle kasten, kuis ze af en schik alle spullen in
de kast. 
Stofzuig je zetel of reinig een lederen zetel met de
juiste producten.
Kuis de spiegels en decoratie af.
Stof deurlijsten en plinten af.
Maak de deuren, klinken en lichtknoppen proper.
Maak het elektronica schoon, zoals bv. je televisie.
Laat je tapijten professioneel reinigen.
Stofzuig en dweil de vloeren.
Lap de ramen: zowel langs binnen als langs buiten.
Ontlucht je verwarmingen.
Stof de chauffages af langs de achterkant.

WOONKAMER

Maak de buiten-en binnenkant van je wasmachine
proper.
Draai eens een lege wasmachine.
Maak de filter van je wasmachine en droogkast
proper.

SLAAPKAMERS
Breng je dons of dekbed en bedlinnen binnen in
onze wasserij en droogkuis voor een
antibacteriële ontsmetting. 
Zet de ramen open en maak ze schoon.
Stofzuig je matras langs beide kanten en draai ze
eens om.
Stofzuig de kapjes van de nachtlampen.
Stof alle stopcontacten en lichtknoppen af.
Maak eventuele decoratie schoon.
Stofzuig de binnen-, boven-, onder- en
achterkant van je kleerkast. 

Tip: maak je kasten eerst leeg en schoon. Wissel
je kleding van seizoen (winter- zomer).
 

KEUKEN
Reinig je gootsteen en het putje grondig.
Ontkalk alle elektrische keukenapparaten en kranen.
Haal je kasten leeg en maak ze binnenin schoon.
Was de tegelwanden in je keuken af.
Maak alle deuren en klinken schoon.
Controleer je voorraadkast op houdbaarheidsdata en
sorteer.
Maak je oven, fornuis en magnetron schoon.
Maak je aanrecht leeg en maak het proper.
Ontdooi de diepvries en maak hem proper.
Reinig de dampkap en ontvet.
Kuis de koelkast uit en sorteer opnieuw.
Stofzuig en dweil. Je kan ook eventueel schuren.
Lap de ramen.

WASRUIMTE

Kuis alle kasten vanbinnen en vanbuiten en gooi
lege verpakkingen weg.
Reinig de pedaalemmers of vuilbakjes.
Was de douche, badkuip, lavabo en wastafel af.
Reinig de kitranden.
Maak de lichtknoppen en stopcontacten schoon.
Maak de wandtegels en voegen schoon.
Ontkalk de kranen.
Verwijder het vuil uit het doucheputje.
Maak de spiegels schoon. (tip: gebruik een Van
Osta glasdoek voor het beste resultaat)
Poets het toilet en verwijder gele randen.
Schrob en dweil de badkamervloer.

BADKAMERS EN TOILET

TUIN EN TERRAS
Maak je raamkozijnen en vensterbanken schoon.
Poets de ramen.
Neem je voordeur onder handen.
Verwijder eventuele groene aanslag op je
tuintegels en je stoep.
Reinig je deurmatten.
Verwijder alle bladeren uit de goot.
Ruim de garage op.


