
Aanwijzingen  t.b.v. de schoonmaak 

Waar vind ik wat? 

Checklist schoonmaak en schriftje voor de opmerkingen:………………….op de balie van de keuken                          

Schoonmaakmiddelen (incl. vuilnis- en pedaal-emmerzakken, afwasmiddel, schoonmaakdoeken, 
toiletpapier):……………………….in de schoonmaakkast naast het herentoilet (de werkvoorraad op de 
trolley en de voorraad op de plank) 

Stofzuigers:………………………..in de voorraadkast tegenover de schoonmaakkast in de gang. Op de 
bovenverdieping staat ook een stofzuiger. Nieuwe stofzuigerzakken liggen op de plank in de 
schoonmaakkast 

Schone hand-/thee-/vaat- en keukendoeken:……………in de kast links van de koelkast in de keuken 

Plenty dispenser op de toiletten:…………………………..nieuwe rollen in de schoonmaakkast 

Benodigdheden voor de (koffie-)pauze:…………………..koffie, thee en limonade staan in de keuken 

Zijn er bijzonderheden omtrent de schoonmaak, signaleer je kapotte dingen of zijn er middelen die niet 
goed voldoen of die ontbreken, noteer dit dan even in het schriftje op de balie. 

Kijk vooraf ook even of de stofzuigerzak vervangen moet worden! 

Vervangen van kartonnen doos in de metalen koffie-beker-box 

Verwijderen van de volle doos: *Haal de doos uit de box en sluit de plastic zak met de bijgeleverde 

tyrib. *Vouw daarna de doos dicht en breng hem naar de voorraadkast in de gang.*De doos wordt 

opgehaald door Limm. 

Plaatsen van een nieuwe doos: *De nieuwe dozen staan in de voorraadkast in de gang.*Vouw de 

doos in model (met vakjes voor de bekers) met het plastic over de rand van de kartonnen doos. 

*Plaats de doos in de metalen box. 

Dosering van de schoonmaakmiddelen / afwasmiddel 

*Allesreiniger: 1 dop per 5 liter water. 

*WC-reiniger: kleine hoeveelheid onder de rand van de toiletpot; na 30 min. borstelen en doorspoelen. 

*Afwasmiddel: 1 theelepel per 5 liter water. 

Ben je verhinderd: graag (tijdig) onderling ruilen of vraag anders mensen van je huiskring of 
andere jou bekende broeders of zusters! 

In principe is de vetgedrukte naam in het rooster de “trekker” van de schoonmaakploeg, maar ieder 
op zich is verantwoordelijk voor de schoonmaak. Als je taak door een ander wordt waargenomen, laat 
dit dan even aan je teamleider weten. Telefoonnummers en e-mailadressen staan op de website van 
De Ark 

 


