
 

 

Ons uitgangspunt is simpel: "Een propere jeugdherberg, willen we proper terugkrijgen".  

Voorzie voldoende tijd voor de opkuis! 

 

1. KAMERS voor 10u  
  Hoeslaken, donsovertrek en kussensloop deponeren in de kar op de binnenkoer. 

  Donsdeken netjes opplooien op het uiteinde van het bed. Kussen op het andere uiteinde. 

  Kamer volledig uitvegen, ook onder het bed!  

De gangen en trappen niet vergeten. 

  Alle restafval in de vuilnisbak. Afvalzakjes uit de kamer in de containers deponeren. 

RECYCLEREN = PMD, papier/karton, glas of GFT horen thuis in de desbetreffende containers. 

  Stoelen op de tafel. (met de 4 poten op de tafel en de andere omgekeerd erop). 

  Lichten doven en verwarming uitschakelen.  
 

2. EETZAAL voor 14u 
  Tafels proper en stoelen netjes! Alle tafels terug op hun oorspronkelijk plaats zetten. 

  Stoelen met de 4 poten op de tafel en een 2de stoel er omgekeerd bovenop plaatsen. 

  Volledig uitvegen.  
 

3. KEUKEN voor 14u 
  Bij het afwassen, alles DROOG en PROPER op de juiste plaats terugzetten.  

  Vaatwasmachine laten leeglopen en filters reinigen. 

  Werkoppervlakken, fornuis, kasten, koelkasten, oven, microgolfoven en koffiemachine grondig 

schoonmaken. 

  Bij gebruik van de barbecue, deze ook schoonmaken en alle as verwijderen.    
 

4. CONTAINER 
  Lokalen bezemschoon achterlaten. 

  Tafels & stoelen schoongemaakt terug op de oorspronkelijke plaats zetten. 
 

5. TOT SLOT 
  Tijdens het verblijf en op het einde wordt de binnenkoer en het domein in zijn oorspronkelijke 

staat achtergelaten.  

  De gebruikte ruimtes en kamers dienen netjes en proper gehouden te worden, ook tijdens het 

verblijf. Regelmatig vegen of is dan ook één van de taken die de groep moet vervullen. 

Indien iets niet duidelijk is, aarzel niet om de verantwoordelijke om raad te vragen.  

Bij het vertrek wordt een controle uitgevoerd samen met de verantwoordelijke. 

Eventuele beschadigingen, ontbrekende zaken of het niet uitvoeren van bovenstaande taken    

zal steeds leiden tot extra kosten. (€ 35 per gewerkt uur en per persoon) 
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