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Schoonmaakhandleiding 
 

Het schoonmaken 
 
Boven: 

• Opruimen en stofzuigen of vegen, ook de trap 
• Bar en kantine: alles afnemen  
• Prullenbakken verschonen 
• Vloer van bar, kantine en trap dweilen 

 
Beneden: 

• Vloeren vegen of zuigen 
• Vuilnisbakken van kleedkamers en toiletten legen 
• Neem de banken en de douches af met een natte doek. 
• Maak de toiletten schoon: de wc-pot met toiletreiniger en wc-borstel. Met 

allesreiniger en roze of rode vaatdoek de deurklink, lichtknopje, kraan, 
wasbak, stortbak en drukknop, zo nodig de tegelwand, en als laatste de bril. 

• Dweil de vloeren in de kleedkamers en gang en als laatste de toiletten. 
• Niet nat achterlaten, beneden droogt het niet vanzelf! Na het dweilen 

nadrogen met de waterstofzuiger 
 
Buiten: 

• Wastafel in loods 3 schoonmaken 
• Deurklinken schoonmaken  
• Zo nodig steiger vegen met water en de harde bezem uit loods 3 en 4 
• Kijk of de loods geveegd moet worden; 
• Leg losliggend materiaal op zijn plaats en ruim zwerfafval op 

 

Algemeen: 
 

• Kijk zelf of er nog iets nodig is, b.v. steiger schrobben, ramen zemen 
• Vuilnisemmers legen in de container bij het toegangshek. Er zijn 

vuilnisemmers in loods 3 en 4, in de kleedkamers, wc’s en kantine. 
• De gewone stofzuiger uitsluitend voor droge vloer gebruiken, de 

waterstofzuiger uitsluitend voor natte vloer. 
• Neem je eigen schoonmaakhandschoenen mee als je graag met 

handschoenen werkt. 
• Gooi het water waar mee gedweild is, door de wc of op het land. NIET in de 

wasbakken, anders gaat het verstoppen, en NIET in het water vanwege 
vervuiling. 

• Gebruikte schoonmaakdoeken in de wasmand, de natte moppen uitspoelen, 
uitknijpen en te drogen hangen. 

• Graag alles weer op zijn plek zetten. 
 

z.o.z.  
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Waarmee maak je schoon 
 

 Bar / keuken / 
kantine 

Douches / 
kleedkamers / gang 

Toiletten 

vaatdoeken blauw geel roze 

schoonmaakmiddel allesreiniger allesreiniger toiletreiniger, 
allesreiniger 

Emmer gele emmer gele emmer rode emmer 

 
 

Wat staat waar 
 

Vaatdoeken  Keuken (blauw) en trapkast 

Afwasmiddel  Keukenkastje 

Schoonmaakmiddelen Trapkast 

Emmers  Trapkast 

Stofzuiger en waterstofzuiger Onder de trap 

Bezem(zachte is voor droog, harde is voor nat) Onder de trap en loods 3 en 4 

Moppen om mee te dweilen Kleedkamers, trapkast 

Vuilnis- en pedaalemmerzakken Trapkast 

Wasmand  Vensterbank bij de bar 

 

 
Tijdens de coronaperiode 
  
Extra aandacht voor het schoonmaken van alle kranen (ook in loods 3) met 
allesreiniger 

Alle deurklinken (ook van de loodsen binnen en buiten) en trapleuning 
schoonmaken met allesreiniger 
Deurklink en schuif toegangshek en leuning van bruggetje schoonmaken met 
allesreiniger 
 
 
 


