SINT-JANSBURG

Onderhoud en eindschoonmaak van Domein

Heikantstraat 22
2390 Westmalle
tel. 03/313.84.49

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het
gebouw, materiaal en het bos tijdens je verblijf. Sanitair en keuken dienen
dagelijks grondig gepoetst te worden.

fax 03/313.47.30
sint-jansburg@cjt.be
www.sint-jansburg.be
Ond. nr. 0409.153.027

Om deze natuurlijke zuivering van onze waterzuiveringsinstallatie niet in gevaar
te brengen, is het gebruik van agressieve poetsproducten, ontstoppers,
bleekwater, detol, … verboden.
Daarom staan bij aankomst afwasmiddel en poetsproducten voor het dagelijks
onderhoud en de eindschoonmaak voor je klaar. En dit zonder meerkost !
Alleen het gebruik van de aangeboden producten is toegelaten.
Ook borstels, vuilblikken, aftrekkers, schuurborstel, dweilen en emmers zijn ter
plaatse.
Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het domein in zijn
oorspronkelijke staat achtergelaten.

Hou rekening met volgende aandachtspunten voor de eindschoonmaak:
Slaapkamers (verdieping)
• de vloer van de slaapkamers en de gang goed borstelen (mag niet met
water gedweild worden)
• de lavabo’s poetsen met water en product
Slaapkamers (gelijkvloers)
• de vloer van de slaapkamers en de gang goed borstelen en dweilen
• de lavabo’s poetsen met water en product.
Trappen
• borstelen en dweilen
Sanitair
• lavabo’s, toiletten en douches grondig poetsen met een aangepast
product (verwijder de haren uit de putjes en afvoeren)
• vloeren en doorgangen: borstelen en dweilen (schuren indien nodig)
Keuken
• werkoppervlakken en spoelbakken poetsen
• fornuizen poetsen (alsook de wandtegels)
• ijskast leegmaken en poetsen met een vochtige doek. De stekkers mogen
nooit uitgetrokken worden.
• vloer schuren en dweilen
Dagzalen
• tafels afkuisen
• vloeren borstelen en dweilen
• tafels en stoelen worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet.
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Toog
•
•
•

gebruikte glazen afwassen én afdrogen
de koeltoog leegmaken
alle oppervlakken poetsen

Open haard
• de as verwijderen en in de metalen as(vuil)bak deponeren
Bos en omgeving
• verwijder alle sporen na bos- en pleinspel
• deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak
Groepen die zich op het einde van hun verblijf wensen te onttrekken aan de natte
opkuis van het gebouw, kunnen dit mits het betalen van een vergoeding vanaf
€ 175,- voor De Burcht en vanaf € 75,- voor De Schildknaap (prijzen 2016).
Afspraken hieromtrent moeten ten minste 10 dagen voor de start van het verblijf
gemaakt worden.
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