
Schoonmaak en overige handelingen bij vertrek uit het
Vissershuis

Het volgende lijstje moet voor vertrek worden afgewerkt:
* Het huis wordt na uw vertrek schoongemaakt. Om het echtpaar dat dit doet genoeg tijd te
geven het huis goed schoon te maken is het van belang op tijd te vertrekken, voor 10.00 
uur dus. 
* Verwacht wordt dat u het huis bezemschoon achterlaat en geen vaat laat staan. 
* Als u tijdens uw verblijf de inrichting heeft veranderd, deze voor vertrek in de oude staat
terugzetten. 
* Op elk bed hoort een matrasbeschermer, dekbed en kussen, met daaroverheen een sprei.
* De tuinmeubels naar binnen. 
* Gebruikte fietsen en kano’s schoonmaken.
* Glas afvoeren. De glasbak vindt u op de weg naar de camping: na de brug rechts. 
* Koelkast: geen aangebroken en bederfelijke waar achterlaten. 
* Zou u zo vriendelijk willen zijn te zorgen dat belangrijke zaken zijn aangevuld bij 
vertrek, zoals wc-papier, koffie, thee en suiker?
* Als er kachels zijn gebruikt: asla buiten legen in vuilniszak en de ruiten van de kachels 
schoonmaken. Geen as buiten uitstrooien. Dat is schadelijk voor het milieu.
* Controleren of alle elektrische kachels uit zijn.
* Bij gebruik elektrische kachels eerst meterstand opschrijven. Die verschijnt op het 
display door het bovenste knopje één keer in te drukken.
* Zijn alle deuren op slot? (let op: slot tuinkamertje: eerst handvat omhoog, dan sleutel 
omdraaien.)

Buiten het seizoen, bij zelf schoonmaken:
* Bovenstaande lijstje.
* U hebt op de dag van vertrek tot 15. 00 de tijd voor het navolgende. 
* Vloer van kamers met oude tegeltjes niet stofzuigen maar bezemen. Trappen en houten 
vloeren kunnen wel worden gestofzuigd.
* Vloeren van intensief gebruikte ruimten dweilen, zoals van de keuken en de huiskamer.
* Het aanrecht, de bestekbak, de kastjes, gasfornuis en de oven, koffiezetapparaat en 
ijskast schoonmaken. Eettafel afnemen.
* Badkamer en WC schoonmaken. Douchewand met antikalkmiddel reinigen. 
Doucheputje schoonmaken  – met een schroevendraaier oid is het eruit te lichten.
* Gasfles onder de trap in het bakkershuisje dichtdraaien. 
* Koelkast: buiten het seizoen stekker eruit (in het keukenkastje ernaast), deur open laten.
* Luiken dicht.
* Elektra uit. Meter aan de wand van de trap tegenover wc. Hendel naar beneden. 
* Winter, alleen in overleg: water afsluiten. Zie handleiding winter. 
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