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Woonkamer 
 Ò Stof alle losse spullen zoals beeldjes, fotolijstjes en 

kunstwerken
 Ò Stof planken, kasten en vensterbanken 
 Ò Maak alle meubels schoon
 Ò Stofzuig je bank en stoelen. Ook tussen de naden en 

onder de kussens
 Ò Was alle kussentjes, gordijnen en dekens
 Ò Maak je deuren, deurknoppen, stopcontacten, 

lichtknoppen en plinten schoon
 Ò Stofzuig de vloer, ook onder alle meubels
 Ò Maak je vloerkleden schoon
 Ò Dweil de vloer
 Ò Was de ramen

Keuken
 Ò Maak alle lades en kastjes leeg, zoek de inhoud uit 

en maak de lades en de inhoud schoon
 Ò Poets alle deuren en deurknoppen
 Ò Maak je voorraadkast leeg, maak hem schoon en 

deel opnieuw in. Doe producten weg die over de 
datum zijn 

 Ò Maak je oven en magnetron schoon
 Ò Maak je gasfornuis schoon
 Ò Haal de koelkast leeg, verwijder producten die over 

de datum zijn en maak hem schoon
 Ò Haal de diepvries leeg, ontdooi indien je geen no 

frost vriezer hebt, en maak deze schoon. Verwijder 
producten die over de datum zijn

 Ò Stofzuig onder en achter de koelkast (indien je geen 
inbouw koelkast hebt)

 Ò Maak je aanrecht leeg, maak alles schoon
 Ò Schrob de tegels 
 Ò Maak de gootsteen schoon
 Ò Maak alle lichtknoppen en stopcontacten schoon
 Ò Maak alle plinten schoon
 Ò Stofzuig en dweil de vloer
 Ò Maak de vaatwasser schoon
 Ò Ontkalk je waterkoker en maak schoon 
 Ò Ontkalk je koffieapparaat en maak schoon 

Slaapkamer
 Ò Maak de lades van je kasten leeg, maak ze schoon 

en herorganiseer
 Ò Pas je kleding en doe weg wat niet meer past of 

waar gaten/vlekken in zitten
 Ò Haal de winterkleding uit de kasten, maak de 

kasten schoon en leg de zomerkleding terug
 Ò Maak de bodem van je kast schoon
 Ò Maak je matras schoon met baking soda en zuig 

schoon
 Ò Draai je matras om
 Ò Was je kussens, dekbed en gordijnen
 Ò Stof alle lichtknoppen en stopcontacten
 Ò Neem alle plinten, deurknoppen en deuren af 

 Ò Maak alle meubels en wanddecoratie schoon
 Ò Stofzuig en dweil
 Ò Was de ramen

Badkamer en toiletten
 Ò Haal alle kasten en lades leeg en maak schoon
 Ò Bekijk de houdbaarheid van medicijnen, make up 

en verzorgingsproducten. Doe weg wat over de 
datum is 

 Ò Herorganiseer de inhoud bij het terug stoppen
 Ò Maak de buitenkant van alle meubels schoon
 Ò Maak stopcontacten en lichtknoppen schoon
 Ò Maak spiegels schoon
 Ò Was de ramen
 Ò Maak de binnen- en buitenkant van je toilet 

schoon
 Ò Neem alle deuren en deurknoppen af
 Ò Stofzuig en dweil
 Ò Ontkalk je douchekop 
 Ò Maak de voegen tussen de tegels schoon
 Ò Bekijk of de kit vervangen moet worden en doe 

dit of laat dit doen 

Wasruimte
 Ò Maak de buitenkant van je wasmachine schoon
 Ò Maak de binnenkant van je wasmachine schoon
 Ò Draai een wasmachine programma op 90 graden 

met azijn (zonder was in de trommel)
 Ò Maak onder en achter je wasmachine schoon
 Ò Maak het filter van je wasmachine schoon
 Ò Poets de lade van je wasmachine 

Buiten
 Ò Spuit tegels en meubels af met een hogedrukspuit
 Ò Maak de deurmatten schoon
 Ò Verwijder onkruid tussen de tegels
 Ò Maak je dakgoot schoon
 Ò Was alle ramen aan de buitenkant
 Ò Ruim de schuur en/of garage op en maak schoon


