
 

LENTESCHOONMAAK 
Onze superhandige checklist 

 

Een overzicht is altijd handig, daarom hebben we alle mogelijke taken per kamer opgelijst. Om je tijd 

makkelijker te kunnen plannen kan je een tijdsinschatting naast elke taak schrijven. Dat kan je zelf een 

selectie van taken maken en kiezen hoeveel tijd je per dag wil besteden aan de lenteschoonmaak en 

wanneer.  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ALGEMEEN 

☐ Stof afnemen van plafonds en hoeken Duur:  

☐ Stof afnemen van hoge kasten Duur:  

☐ Verwijder gordijnen en was ze of laat ze wassen Duur:  

☐ Verschuif kleine kasten of meubels en stof erachter af Duur: 

☐ Verwijder stof van alle plinten Duur: 

☐ Stofzuig stoffen meubels Duur: 

☐ Verzamel spullen per doel (recycleren, weggeven, weggooien, kringwinkel…) Duur: 

☐ Klop grote tapijten uit en reinig ze of laat ze reinigen. Was kleine badmatten Duur: 

☐  Duur: 

☐  Duur: 

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  

Tip: 

We weten dat iets afvinken of doorstrepen van een lijst een fijn gevoel 
geeft, maar als alternatief kan je ook elk van onderstaande taken  
overnemen op een post-it en deze ophangen in de bijhorende kamer.  

Je kan zelfs verschillende kleuren gebruiken afhankelijk van wie de taak 
zal uitvoeren (zoals bv. een aantal kindvriendelijke taken). Hang ze op in 3 
kolommen en verhang de post-its als je ergens aan begint of als je klaar 
bent. Instant overzicht, en extra leuk: 

TE DOEN BEZIG KLAAR 
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1. ZOLDER 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Groepeer alles dat bij elkaar hoort, zoals bv. kerstspullen of reiskoffers Duur:  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (niet gebruikt, onnodig, weg te geven, kapot,…) Duur:  

☐  Duur:  

☐  Duur:  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  1.  

2. SLAAPKAMER 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Beddenlakkens verwijderen en wassen Duur:  

☐ Deken (laten) wassen Duur:  

☐ Lattenbodem afstoffen en afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Matras stofzuigen en omkeren Duur: 2.  

☐ Bed verschuiven en erachter afstoffen en stofzuigen Duur: 3.  

☐ Kleerkast leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  4.  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (niet gedragen, verkeerde maat, kapot,…) Duur: 5.  

☐  Duur: 6.  

☐  Duur: 7.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  8.  
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3. KINDERKAMER 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Beddenlakkens verwijderen en wassen Duur:  

☐ Deken (laten) wassen Duur:  

☐ Lattenbodem afstoffen en afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Matras stofzuigen en omkeren Duur: 9.  

☐ Bed verschuiven en erachter afstoffen en stofzuigen Duur: 10.  

☐ Kleerkast leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  11.  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (te klein, kapot,…) Duur: 12.  

☐ Maak het speelgoed schoon, afhankelijk van het type Duur: 13.  

☐ Verwijder het overtollige speelgoed (niet mee gespeeld, kapot, weg te geven,…) Duur: 14.  

☐  Duur: 15.  

☐  Duur: 16.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  17.  

4. LIVING 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Kasten leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Meubels afstoffen en afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ TV-scherm schoonmaken met een licht vochtige doek Duur:  

☐  Duur: 18.  

☐  Duur: 19.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  20.  

 

  



 

LENTESCHOONMAAK 
Onze superhandige checklist 

 

5. BUREAU 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Kasten leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Paparassenschuif sorteren en oude papieren verwijderen Duur:  

☐ Meubels afstoffen en afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Computerscherm(en) schoonmaken met licht vochtige doek Duur:  

☐  Duur: 21.  

☐  Duur: 22.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  23.  

6. BADKAMER EN TOILETTEN 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Doucheputje leegmaken en eventueel ontstoppen Duur:  

☐ Kalk verwijderen van o.a. kranen en douchekop Duur:  

☐ Douchegordijnen wassen of douchewand schoonmaken Duur:  

☐ Voegen schoonmaken Duur: 24.  

☐ Toilet ontkalken en schoonmaken Duur: 25.  

☐ Toiletborstel schoonmaken Duur: 26.  

☐  Duur: 27.  

☐  Duur: 28.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  29.  
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7. KEUKEN 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Kasten leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (geen deksel, kapot,…) Duur:  

☐ Vaatwassen schoonmaken Duur:  

☐ Microgolfoven schoonmaken Duur: 30.  

☐ Oven en/of airfryer schoonmaken Duur: 31.  

☐ Waterkoker ontkalken en schoonmaken Duur:  32.  

☐ Broodrooster schoonmaken Duur: 33. ☐ 

☐ Koffiemachine ontkalken en schoonmaken Duur: 34. ☐ 

☐ Diepvriezer leegmaken en ontdooien Duur:  35. ☐ 

☐ Verwijder het eten voorbij houdsbaarheiddatum Duur: 36.  

☐ Dampkap(filters) ontvetten en schoonmaken Duur: 37.  

☐ Diepvriezer leegmaken en ontdooien Duur:  38.  

☐  Duur: 39.  

☐  Duur: 40.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  41.  

8. GARAGE 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Kasten/rekken leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (verouderd, kapot,…) Duur:  

☐ Eventuele olievlekken verwijderen Duur:  

☐  Duur: 42.  

☐  Duur: 43.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  44.  
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9. KELDER 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Kasten/rekken leegmaken en planken afnemen met een vochtige doek Duur:  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (verouderd, kapot,…) Duur:  

☐  Duur: 45.  

☐  Duur: 46.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  47.  

 

10. EXTRA OPRUIMPLEKJES 

 MEDICIJNKAST:     

☐ Verwijder en vervang vervallen medicijnen Duur:  

 WASMACHINE:    

☐ Maak het zeepbakje schoon en draai een lege was op 90°  Duur:  

 DROOGKAST:     

☐ Maak alle filters volledig stofvrij en maak ze schoon met een sopje Duur:  

☐  Duur: 48.  

☐  Duur: 49.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  50.  

 

11. TUINHUIS 

☐ Stof afnemen en spinnenwebben verwijderen Duur:  

☐ Geef handwerktuigen een onderhoudsbeurt met olie Duur:  

☐ Geef je grasmaaier een onderhoudsbeurt Duur:  

☐ Scherp bot materiaal Duur:  

☐ Verwijder wat er niet langer hoort (verouderd, kapot,…) Duur: 51.  

☐  Duur: 52.  

☐  Duur: 53.  

 Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum:     Totaal:  54.  
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12. TUIN

☐ Verwijder dode bladeren Duur: 

☐ Verwijder groene aanslag en onkruid van terras Duur: 

☐ Verwijder groene aanslag van tuinmeubelen Duur: 

☐ Beits houten schutting of meubelen indien nodig Duur: 

☐ Bemest je gazon en zaai gras bij waar nodig Duur: 55. 

☐ Duur: 56. 

☐ Duur: 57. 

Dag:      ☐ Ma   ☐ Di   ☐ Wo   ☐ Do   ☐   Vr ☐   Za   ☐ Zo             Datum: Totaal: 58. 

Ben je klaar met deze lijst? Fantastisch! Bewaar dit lijstje dan voor volgend jaar, zo weet je wat er toen 

gebeurd is. Klopte je tijdsinschatting? Heb je je makkelijk aan je planning kunnen houden? Zoniet, pas dan 

de duurtijd nu al aan zodat je volgend jaar nog beter kan plannen.  

En nu? Tijd voor wat welverdiende rust.  ☐ 

Contacteer ons

info@ggrecup.be 

+32 473 42 07 79

Hugo Verriestlaan 21 
8560 Gullegem

Vraagje? 

We helpen je graag 
verder met advies.

Uw afval, onze zorg. 

GG Recup is de specialist in 
het ontruimen van inboedels, 
schroothandel, de aanvoer 
van materialen, sloopwerken 
en ontmanteling en het 
verhuur van afvalcontainers.




