Eindoplevering
Zoals u weet is een groepsaccommodatie geen hotel en is de eindschoonmaak dan ook niet
inbegrepen in het tarief. Aan het eind van het verblijf dient het gehuurde in dezelfde staat te
worden opgeleverd als deze bij aankomst is aangetroffen.
U kunt de eindschoonmaak zelf doen ofwel een deel hiervan uitbesteden.
Indien u de eindschoonmaak zelf doet let u dan op de volgende aandachtspunten:
Bij de eindoplevering dient al het afval verwijderd te zijn, dus ook de vuilniszakjes in de
badkamers/toiletten. Vergeet niet de vuilnisbakken schoon te maken.
Matrasbeschermers en beddengoed uitkloppen en weer op de oorspronkelijke manier op de
bedden terugleggen, opletten dat er geen haren op het matras achterblijven. Eventueel
gehuurd beddengoed graag in de hal (eerste verdieping) deponeren. De toiletten dienen zowel
aan de buitenkant als de binnenkant goed gereinigd te zijn!
Badmatten, keukendoeken en vaatdoeken graag ook in de hal deponeren.

Al het inventaris dient schoon en op dezelfde plek achtergelaten te worden. Uiteraard geldt dit
ook voor de aanwezige apparatuur; vaatwasser, koelkasten, koffiezetapparaten, houtkachel,
barbecue e.d. en voor de schoonmaakspullen (stofzuigers, bezems, emmers e.d.).
Tevens dienen alle vloeren (ook onder de bedden) gestofzuigd en gedweild te worden, dus
ook trappenhuis en gang.
Vergeet niet eveneens de tuin (meubilair, speelgoed e.d.) op te ruimen en de asbak te legen.

Indien u er voor kiest om de schoonmaak deels uit te besteden:
In dit geval dient u het gehuurde bezemschoon op te leveren; u hoeft dus niet te stofzuigen en
te dweilen en wij maken de badkamers en toiletten schoon.
Wel is het van belang dat de afwas is gedaan, vaatwasser en koelkasten leeg, al het afval
verwijderd is en dat alle inventaris weer schoon en op dezelfde plek wordt achtergelaten.
Tijdens de eindinspectie vragen we de huurder naar eventuele schade en
controleren we of het gehuurde is opgeleverd conform de afspraken. Indien dit niet het geval
is, zullen de door de verhuurder te verrichten extra werkzaamheden in redelijkheid met de
borg worden verrekend, een en ander naar inzicht van de verhuurder.

