
Afvinklijst schoonmaken + afsluiten BuBeClu 

 Verzamel al uw afval in eigen meegenomen vuilniszakken. Vuilnisbakken legen! 
 Verzamel al uw lege flessen en andere spullen die van u zijn en voer zelf alles af. 
 Check op rotzooi onder bank en podium. 
 Vloeren vegen. Heeft u de kleine zaal gebruikt,  dan daar stofzuigen. Ook de tafels 

zuigen i.v.m. rommel in de kieren van de tafelbladen. 
 Vervolgens met ruim (2 emmers) warm water + halve dop reinigingsmiddel de grote zaal 

met zachte bezem schrobben.  
 Zorg ervoor dat er geen water onder de banken + podium loopt. 
 Gebeurt dit wel dan graag de banken/podiumdelen even verplaatsen en alles 

droog/schoon maken. Banken niet verslepen, maar optillen! Er staan 2 hondjes in de 
werkkast waarop u de banken kunt verrijden. 

 Met een trekker water naar de afvoergoten trekken. Ter hoogte van de bar zijn 4 
afvoergoten aanwezig. Idem bij de toiletten. Maak de vloer in de toiletten goed droog. 
Op de donkere tegels zie je namelijk alles! U een fris toilet, die na u komt ook!! 

 Direct aansluitend met nagenoeg droge dweil de vloer nadweilen, bij extreem vuile vloer 
1 x nat nadweilen en 1 x droog.  

 Natte doeken in de wasmand deponeren. Hang ze zoveel mogelijk uit over de rand. 
 Loop zo min mogelijk heen en weer zolang de vloer nog nat is. 
 Maak de bar goed schoon ook onder de lekroosters. 
 Idem voor het aanrecht en de spoelbak in de keuken. 
 Zorg dat u de toiletten schoon en fris ruikend achter laat! 
 Zet alle BuBeClu-spullen weer terug daar waar u ze hebt gepakt. 
 Stoelen met de rugleuning naar de deur gericht in stapels van 7 stuks. 
 Staat alle apparatuur uit en in dezelfde stand als toen u kwam? Let op diepvriezer AAN! 
 Heeft u de vaatwasser gebruikt, pomp dan het vuile water af en spoel de kuip  even na 

met enkele kannen water en pomp af. Zie verder gebruiksaanwijzing vaatwasser. 
 Check goed of alle lichten uit zijn in de zaal. In beide hoeken achter de bar tegen de 

achterwand zitten de benodigde schakelaars.  
 Check tenslotte of de schakelaars in de meterkast in de juiste stand staan voordat u het 

pand afsluit. In de hal blijven altijd enkele lichten branden, dit hoort zo. 
 Sluit goed de meterkast. 
 Schakel het alarm in en sluit het gebouw af. Let goed op of de zij- en achterdeur dicht is. 
 U levert uw sleutel in waar u hem hebt gehaald. 
 Laat deze afgevinkte lijst achter met uw naam, datum  en handtekening in het nisje net 

voorbij de kantoorruimte. 
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