
               

 Grote herfstschoonmaak checklist 

Woonkamer 
 Lap de ramen 
 Doe de ramen open 
 Was dekens en kussens 
 Stofzuig hele kamer, ook onder bank of meubels 
 Stofzuig stoelen en banken (ook onder kussens) 
 Maak de meubels goed schoon 
 Stof planken en alles wat aan de meur hangt af  
 Stof elektronisch apparatuur af 
 Stof fotolijstjes, kunstvoorwerpen en lampen af 
 Maak deuren +deurknoppen/handvaten schoon 
 Maak lichtnoppen/stopcontacten/plinten schoon 
 Klop vloerkleden goed uit (evt. met reiniger) 
 Dweil de vloer 
 Zet alle planten onder de douche/of sproei ze af 

 

Slaapkamers 
 Lap de ramen 
 Doe de ramen open 
 Leeg lades/kasten, maak schoon, deel opnieuw in 
 Doe winterkleding in de kast (leg zomerkleding weg) 
 Haal schoenen uit de kast en maak schoon 
 Vervang het zomerdekbed door winterdekbed 
 Lucht de matrassen (rits buiten laag eraf en was dit) 
 Was kussens en dekbed (volgens wasvoorschrift) 
 Stofzuig stoelen en banken (ook onder kussens) 
 Stof alles wat aan de meur hangt (fotolijst/lampjes) af  
 Stof elektronisch apparatuur af 
 Stof fotolijstjes, kunstvoorwerpen en lampen af 
 Maak deuren +deurknoppen/handvaten schoon 
 Maak lichtnoppen/stopcontacten/plinten schoon 
 Klop vloerkleden goed uit (evt. met reiniger) 
 Dweil de vloer 

 
Keuken 
 Leeg lades/kasten, maak schoon, deel opnieuw in 
 Gooi eten dat over de datum heen is weg 
 Maak deuren +deurknoppen/handvaten schoon 
 Maak fornuis schoon 
 Maak oven+ magnetron schoon van binnen/buiten 
 Haal vriezer leeg, ontdooi en deel opnieuw in (check 
     houdbaarheidsdatum) 
 Stofzuig achter apparatuur en koelkast 
 Maak aanrecht schoon en alles wat er op staat 
 Maak gootsteen en tegels schoon 
 Stofzuig en dweil vloer 
 Maak de plinten schoon 
 Maak stopcontacten en lichtknopjes schoon 
 Stof alles wat aan de meur hangt af  

 

Badkamer 
 Leeg lades en kasten en maak schoon 
 Deel kasten en lades opnieuw in 
 Check houdbaarheidsdatum medicijnen/producten 
 Maak buitenkant kastjes schoon 
 Maak spiegels schoon 
 Maak lichtknopjes/ stopcontacten schoon 
 Maak binnen/buitenkant toilet schoon 
 Neem doorspoelknop goed af 
 Maak deuren +deurknoppen/handvaten schoon 
 Stofzuig en dweil vloer 
 Maak voegwerk tegels schoon 
 Verwijder kalkaanslag bij douchekop/ kranen 
 Lap de ramen 
 Was alle badkamer matjes 

 
Gang/hal / trap 
 Maak deuren +deurknoppen/handvaten schoon 
 Maak de plinten schoon 
 Maak stopcontacten en lichtknopjes schoon 
 Leeg lades/kasten, maak schoon, deel opnieuw in 
 Stofzuig en dweil vloer  
 Stof alles wat aan de meur hangt af (lijsten/lampjes) 

 

 
Buiten 
 Maak de meubels goed schoon 
 Veeg paden en terrastegels, verwijder bladeren 
 Maak deurmatten schoon 
 Haal (indien mogelijk) naar binnen de BBQ,  
     terrasverwarmer, meubilair, parasol etc. 
 Lap de ramen 

  

 
Wasruimte 
 Binnen/buitenkant wasmachine schoonmaken 
 Was de machine op 90 graden met beetje azijn 
 Maak onder en achter de wasmachine schoon 
 Maak het filter schoon 

 
Trapruimte 
 Stofzuig en dweil traptreden (houten trap gebruik  
     borstel op stofzuiger) 
 Maak trapleuning goed schoon 

 


