
SYMBOLEN

Goed gekuist = V
kan beter = +  
niet ok = na kuis = 35,00 euro per uur

HET ROKKEN A = BLAUWE DEUREN

GROTE KEUKEN V + NIET OK

Fornuis kuisen = gasbekkens proper maken, ook onder de bekkens. = VETVRIJ
Gasbekkens = VETVRIJ
INOX TAFELS = reinigen en desinfecteren
Afwasbak = proper nalaten en desinfecteren
Grijze kast = alle materiaal bij de juiste soort plaatsen
Frigo ledigen en reinigen en desinfecteren
Diepvries ledigen en reinigen en desinfecteren
Vloer in keuken = schrobben, aftrekken en dweilen

POLYVALENTE ZALEN V + NIET OK

schrobben, aftrekken en DROOG dweilen.

SLAAPZALEN V + NIET OK

Vegen & desinfecteren
Bedsponden desinfecteren
Indien ZEER VUIL dweilen.

SANITAIR BLOK V + NIET OK

Grote douche = reinigen & desinfecteren

HET SLIMME OPKUISPLAN



Toiletten = reinigen & desinfecteren
Emmertjes ledigen
Toiletbril = proper kuisen, reinigen en desinfecteren
Toiletpot = proper kuisen,  reinigen en desinfecteren
Douche = proper nalaten en geen haar in het  afvoerputje nalaten,  reinigen en desinfecteren
Lavabo,s = geen tandpasta, proper en droognalaten,  reinigen en desinfecteren
Vloer = dweilen

INKOM BIVAKHUIS EN TRAPHAL (wordt besproken bij aankomst) V + NIET OK

Vegen en dweilen

ALGEMEEN V + NIET OK

Alle klinken en trapleuningen desinfecteren



KEUKEN = RODE DEUR = ROKKEN B

KEUKEN V + NIET OK

Fornuis kuisen = gasbekkens proper maken = VETVRIJ
INOX TAFELS = reinigen = VETVRIJ 
Afwasbak = reinigen = VETVRIJ
alle materiaal bij de juiste soort plaatsen op tafel.
Frigo ledigen en proper nalaten
Diepvries ledigen en proper nalaten
Vloer in keuken = schrobben, aftrekken en droog dweilen

POLYVALENTE ZALEN V + NIET OK

schrobben, aftrekken en dweilen.

INKOM BIVAKHUIS EN TRAPHAL V + NIET OK

Vegen en dweilen

INKOM SCHUUR + GANG + SANITARE BLOK V + NIET OK

schrobben, aftrekken en dweilen.

SLAAPZALEN V + NIET OK

Vegen
Indien ZEER VUIL dweilen.

SANITAIRE BLOKKEN V + NIET OK

Toiletten = reinigen & desinfecteren
Emmertjes ledigen
Toiletbril = proper kuisen
Toiletpot = proper kuisen



Douche = proper nalaten en geen haar in het  afvoerputje nalaten.
Lavabo's = geen tandpasta, proper en droognalaten
Vloer = dweilen

ALGEMEEN V + NIET OK

Alle klinken en trapleuningen desinfecteren

NOG ENKELE KUIS IVM KUISEN:
Azijn, aangelengde javel, soda zout en eventueel desinfecterende handgel zijn goedkope reinigingsmiddelen en accesoires die 

het kuisen kunnen vergemakkelijken. De vloer kan gereinigd worden door gebruik van een goede vloerzeep. Kuismateriaal wordt 

voorzien door de groep, dwz: veegborstels, schuurborstels, trekkers, dweilen, vuilnisblik en mini vuilnisblikveger.


