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Werkprogramma grote-schoonmaak  

Veluwe Villa (201500003) 

 

 

 

 

Expl. Mij. Parkveld kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht 
aan de bungalow of persoonlijke eigendommen. Het uitvoeren van een werk geschiedt geheel op eigen risico. 

Werkprogramma grote-schoonmaak. 
 
Hieronder vindt u het werkprogramma voor de grote-schoonmaak. Hierin staat omschreven welk 
resultaat wij verwachten van de uitgevoerde werkzaamheden op het moment van oplevering.  
 
 
Benodigdheden (advies). 
 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden raden wij aan het volgende mee te nemen. 

 Huishoud trapje 
 Doekjes (voor interieur, sanitair, ramen binnenzijde en vloer) 
 Schoonmaakmiddelen (interieur, sanitair, anti kalk, ramen en vloer) 
 (Schuur) spons 
 Harde borstel 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen en een bril) 

 
De stofzuiger, mop, harde/zachte bezem, trekker en stoffer&blik zijn reeds in de bungalow aanwezig. 
 
Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot het werkprogramma kunt u contact opnemen met 
Expl. Mij. Parkveld B.V. afdeling facilitaire zaken 055 378 1808. 
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Werkprogramma grote-schoonmaak Classic. 

Object: OK? 

Keuken:  

Volledige keuken grondig reinigen incl. gaspitten. Vrij van vet- en etensresten.  

Al het serviesgoed moet worden gewassen.  

Keukenkasten binnen en buitenzijde reinigen.  

Gootsteen, kraan en afvoerputje reinigen en ontkalken.  

Afzuigkap, rooster en filter reinigen.  

Koelkast (deur) binnen- en buitenkant reinigen (incl. deurrubber en filter aan onderzijde).  

Separate kast onder trap reinigen (incl. lades indien aanwezig)  

Vriesvak ik koelkast ontdooien en reinigen.  

Binnenzijde vaatwasser reinigen incl. rubbers onderin de hoeken.  

Binnenzijde oven reinigen incl. deur (niet met schuurspons of andere schurende middelen).   

Vaatwasser leidingen reinigen met speciaal reinigingsmiddel.  

Vuilnisbak van binnen en buiten reinigen.  

Waterkoker en koffiezetapparaat ontkalken en reinigen.  

Eetkamerstoelen reinigen.  

Woonkamer:  

Trap reinigen  

Lampenkappen ontvetten en reinigen.  

Onder wandmeubel reinigen.  

Accessoires afnemen en kussentjes (indien nodig) wassen.  

Hal:  

Trap reinigen incl. randen er omheen.  

Spiegel reinigen.  

Slaapkamers:  

Bedden reinigen (ook onder het matras).  

Kussens, dekbedden en matrasbeschermers controleren op vlekken. Indien nodig wassen.  

Onder en achter kast(en) reinigen.  

Plinten achterzijde bedden reinigen.  

Badkamer/toilet:  

Gehele badkamer reinigen, douche kop/stang en ander garnituur kalkvrij maken  

Tegelwanden volledig reinigen, let op kalk en schimmel.  

Doucheputjes reinigen, ook inwendig.  

Afzuiger schoonmaken, ook achter de kap.  

Verlichtingsarmatuur reinigen (ook inwendig).  

Algemeen:  

Gehele bungalow spinrag vrij maken.  

Kozijnen en deurposten reinigen (ook de rand langs de koelkast).  

Alle randen en richels reinigen.  

Deuren afnemen bovenop, binnen- en buitenzijde.  

Borstel van stofzuiger schoonmaken.  

Binnenzijde raam reinigen (streep loos).  

Vloeren reinigen incl. onderdorpels.  

Tussen en achter radiatoren reinigen, in de badkamer rond de buizen.  

Plafonnieres reinigen.  
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