
Verschil tussen standaard reiniging en Grondige reiniging? 

Bij grondige reiniging is er sprake van achterstallig onderhoud. Wat betekend dat je 

langer bezig bent met het schoonmaken. Bij standaard reiniging  is er niet langer dan 

twee weken niet schoon gemaakt. Verder worden bij grondige schoonmaak 

bijvoorbeeld ook de plinten en de deuren schoongemaakt. Elke ruimte wordt heel 

zorgvuldig aangepakt.  De kosten voor grondige reiniging zijn daardoor ook hoger per 

uur dan de Basis reiniging.  

 

Zie  lijst  hieronder daarin kun je duidelijk zien welke onderdelen per ruimte worden 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standaard Reiniging 

 

Grondige Reiniging 

Woonkamer  

▪ Stoffen 

▪ Stofzuigen en dweilen 

▪ Schoonmaken van kasten 

▪ Dweilen 

▪ Het afnemen van de kozijnen, vensters 

Woonkamer  

▪ Stoffen 

▪ Stofzuigen en dweilen 

▪ Raam en deurkozijen, licht schakelaars , 

deurknoppen en plinten 

▪ Schoonmaken van kasten 

▪ Dweilen 

Keuken reinigen 

▪ Het afnemen van de keukenkasten 

▪ ontvetten van de oven 

▪ Het afnemen van de fornuis, magnetron en 

afzuigkap 

▪ afnemen van tegelwerk en eventueel ontvetten 

▪ Het reinigen van het werkblad en gootsteen 

▪ Vloer stofzuigen en dweilen 

 

Keuken reinigen 

▪ Het afnemen van de keukenkasten  

▪ Plafond nalopen 

▪ ontvetten van de oven  

▪ reinigen van de koelkast 

▪ Het afnemen van de fornuis, magnetron en afzuigkap 

▪ afnemen van tegelwerk en eventueel ontvetten 

▪ Het reinigen van het werkblad en gootsteen 

▪ Vloer stofzuigen en dweilen 

Badkamer reiniging: 

▪ Sanitair ( bad, douche,wastafel) 

▪ Spiegels schoonmaken 

▪ wastafel  reinigen 

▪ vloer 

▪ prullenbak legen of een nieuwe zak plaatsen 

Badkamer reiniging: 

▪ Plafond nalopen 

▪ Het ontkalken van kranen, douche, bad en tegelwerk 

▪ spiegels schoonmaken 

▪ wastafel  reinigen 

▪ Stofzuigen en dweilen van de vloer 

▪ Eventueel kasten/ planken die in de douche staan 

afnemen 

Toilet Reiniging:  

▪ Reinigen van het toiletpot 

▪ Reinigen van het toiletbril  

▪ Schoonmaken van het tegelwerk 

▪ Prullenbak legen of een nieuwe zak plaatsen  

▪ Vloer  

▪ Afnemen van fontein 

 

 

Toilet Reiniging:  

▪ Grondige reinigen van het toiletpot 

▪ Plafond nalopen 

▪ Reinigen van het toiletbril  

▪ ontkalken van de kraan 

▪ Schoonmaken van het tegelwerk 

▪ prullenbak legen of een nieuwe zak plaatsen  

▪ stofzuigen en dweilen van de vloer  

 

Overige ruimtes: 

▪ Het afnemen van de kozijnen, vensters  

▪ Vloeren stofzuigen en dweilen 

▪ Bedden opmaken 

▪ Prullenbakken legen of nieuwe zakken plaasten 

▪  

 

 

 

 

 

 

Overige ruimtes: 

▪ Plafond nalopen 

▪ Het afnemen van de kozijnen, vensters en plinten 

▪ Het afnemen van de deuren  

▪ Het afnemen van de schakelaars, Wand contactdozen 

Radiatoren en Thermostaten 

▪ Vloeren stofzuigen en dweilen 

▪ Bedden opmaken 

▪ Prullenbakken legen of nieuwe zakken plaasten 

 

  



 

 

 

 


