Schoonmaken bungalow 38 Ikemaborg
Bij het verlaten van de bungalow wordt u verzocht de bungalow schoon te maken.
Er zijn voldoende schoonmaakmiddelen aanwezig.
Denkt u aan:
 Keuken o.a. gasstel, ijskast uit zetten en deur open laten staan, aanrecht,
afzuigkap.
 Kamers stoffen en stofzuigen. De slaapkamers niet dweilen, want er zit een
vuilafstotende beschermlaag over het vinyl. Zelf maken wij de vloeren in die
kamers een paar keer per jaar schoon met speciale producten.
 Badkamer en toilet. Vloeren met een sopje. Geen schuurmiddel gebruiken dat
beschadigd de waterafstotende laag. De glazen douchewand met
schoonmaakproduct voor glas (HG-voor glas aanwezig) Na het douchen graag de
wand en de glazen douchewand met de trekker droog trekken. Zo blijft de wand
schoon van kalkaanslag en kunt u hem makkelijker schoonmaken.
 Vingerafdrukken, kinderhandjes of hondenneuzen van ramen en deuren halen.
 De vloer in de kamer/keuken/gang/bijkeuken kunt u dweilen met de mop. Deze
staat de berging bij de achterdeur. De vloer is waterbestendig. Deze vloer niet
met schuurmiddel behandelen alleen met warm water zonder zeep.
 Afval afvoeren.
 Schone zak in de stofzuiger.
 Kamerthermostaat op 12 zetten.
 Alle ramen sluiten.
 Deuren van de slaapkamers, gang, badkamer en toilet iets open laten staan.
 Deur van de berging dicht laten.
 Geen natte doeken achterlaten, doe deze weg of neem ze mee naar huis, dit
voorkomt stank.
 Tuinstoelen in de schuur zetten.
 Tuinkussens opbergen in de schuur.
Laat u alstublieft geen etenswaren achter in de bungalow. Dit trekt muizen aan die
vernielingen aanbrengen aan banken en bedden.
Uw hond is van harte welkom en kan heerlijk rennen in onze afgezette tuin, maar de
tuin is geen uitlaatplaats, dus verzoeken wij u vriendelijk eventuele ongelukjes op te
ruimen.
Wij rekenen erop dat u de bungalow achterlaat zoals u hem zelf zou willen
aantreffen.
Met vriendelijke groet, Vera en Frits van Bemmel

