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Het wereldwijde kwaliteitsmanagementplatform van Properly biedt een 
bibliotheek met tientallen checklists. De collectie van checklists met beste 
praktijkvoorbeelden van Properly omvat de best werkende 
procedurestandaarden, handleidingen en checklists voor hygiëne- en 
veiligheidstrainingen. Dit document bevat een selectie checklists die 
speciaal zijn ontworpen om Booking.com-partners te helpen die hun 
hygiënebeoordelingen willen verbeteren:

● Blue Fresh Start beste praktijkvoorbeelden
● Hoe kunt u het beste: schimmel uit voegen verwijderen
● Hoe kunt u het beste: WiFi testen en herstarten
● Hoe kunt u het beste: witte aardewerken wastafels schoonmaken
● Veiligheidstraining: desinfectieprotocollen

Naast het gebruik van deze procedures, die gratis door Booking.com aan 
partners worden verstrekt, kunt u zich ook aanmelden voor Properly. Dan 
krijgt u toegang tot de volledige bibliotheek, met nog eens tientallen 
andere handige checklists, en kunt u de mobiele app van Properly 
gebruiken om uw schoonmaakteam aan te sturen en kwaliteit te 
garanderen. Booking.com-partners ontvangen 30% exclusieve korting bij:

lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed

Checklist-collectie Properly

https://lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed


Beschrijving van de checklist
Deze gedetailleerde checklist is specifiek ontworpen voor accommodaties die slechte 
beoordelingen hebben ontvangen met betrekking tot hygiëne, of voor accommodaties die 
net van start gaan. 

Het behandelt kwesties in verband met hygiëne en onderhoud waar gasten het meest over 
klagen, en die het makkelijkst over het hoofd worden gezien. Het kan ook nuttig zijn als 
opfrisser voor iedere host die wil weten welke aspecten speciale aandacht verdienen. De 
zes aandachtsgebieden zijn:

1. Geurtjes 
2. Vloeren 
3. Makkelijk vergeten taken
4. Lakens, beddengoed en handdoeken
5. Gebruiksartikelen en basisonderhoud
6. Oppervlakken die vaak aangeraakt worden (bad en keuken), desinfecteren

De in deze checklist behandelde aspecten zijn gebaseerd op een gedetailleerde analyse 
van accommodaties met beoordelingen die onder het gemiddelde liggen.

Blue Fresh Start: samenvatting
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Samenvatting

● Geurtjes: Schimmel, vaatwasserfilters, gootsteenputjes, de koelkast, 
vuilnisbakken en onvoldoende afstoffen - het zijn allemaal oorzaken van geurtjes

● Vloeren: Grondig dweilen, regelmatig reinigen van tapijten en het behandelen 
van vlekken in de bekleding van meubels is essentieel 

● Gemakkelijk over het hoofd gezien: de achterkant van het toilet, de ruimte 
onder het bed, de onderkant van de toiletbril, de binnenkant van de oven en de 
magnetron, andere apparaten en spinnenwebben in de hoekjes

● Frisse en schone lakens, beddengoed en handdoeken 

● Gebruiksartikelen op voorraad houden en basisonderhoud: WiFi, lampen, 
toiletpapier, vaatwasmiddel, shampoo, zeep, enz.

● Speciale aandacht besteden aan het reinigen en ontsmetten van alle 
oppervlakken die aangeraakt worden, met name in de badkamer en de keuken

Blue Fresh Start: samenvatting



Geurtjes: schimmel

● Schimmel begint vaak in de badkamer; check daarom de 
douchegordijnen, verborgen plekken rond de wastafel en het toilet, de 
muren en de vloer, en het bad en de douche

● In andere kamers is het belangrijk om de bekleding te controleren, 
maar ook (achter) meubels, vensterbanken, potplanten, airconditioning 
en ventilatieopeningen, tapijten, en de binnenkant van de koelkast en 
voegen

● Dit kunt u doen als u schimmel vindt. Gebruik onze checklist HOE 
KUNT U HET BESTE: SCHIMMEL UIT VOEGEN VERWIJDEREN

Blue Fresh Start: detail
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Geurtjes: stof

● Werk bij het afstoffen van boven naar beneden

● Gebruik een vochtige doek voor harde oppervlakken

● Vergeet niet de moeilijk te bereiken plekken zoals lampen en 
armaturen, jaloezieën, ventilatoren, fotolijstjes, deuren, ramen en 
plinten, elektronica, plafondhoeken (spinnenwebben!), en onder 
meubels en bedden

Blue Fresh Start: detail
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Geurtjes: Overig

● Maak het vaatwasserfilter ten minste één keer per maand schoon. 

● Bestrijd regelmatig geurtjes uit het gootsteenputje met ijsblokjes en 
citroenschijfjes 

● Vuilnisbakken

● Leeg en reinig alle vuilnisbakken 

Blue Fresh Start: detail
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Vloeren

● Dweilen

● Stofzuig alle vloerbedekking en bekleding grondig; reinig het ten 
minste één keer per jaar met de stoomreiniger

● Behandel vlekken met witte azijn en water en neutraliseer geuren met 
soda (tot 2 dagen laten inwerken, dan stofzuigen)

Bue Fresh Start: detail
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Gemakkelijk over het hoofd gezien: de keuken

● Controleer de oven en maak de binnenkant schoon 

● Controleer de magnetron en maak de binnenkant schoon 

● Controleer kleine apparaten, zoals broodroosters, op broodkruimels

● Maak het fornuis schoon, inclusief roosters en pannen 

Blue Fresh Start: detail
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Gemakkelijk over het hoofd gezien: overig

● Controleer onder elk bed en andere meubels op stof en achtergelaten 
voorwerpen

● Kijk omhoog en controleer op spinnenwebben

● Controleer en stofzuig spleten in meubelen

Blue Fresh Start: detail
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Lakens, beddengoed en handdoeken

● Gebruik bij voorkeur alleen witte lakens en beddengoed en was ze bij 
de hoogst mogelijke temperatuur; zorg voor donkere make-up doekjes

● Controleer elk voorwerp op vlekken voor u het plaatst. 

● Controleer zorgvuldig op haren, met name de hoofdeinden 

Blue Fresh Start: detail
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Gebruiksartikelen op voorraad houden en basiscontrole:

● Check alle gebruiksartikelen, inclusief toiletpapier, shampoo, zeep, 
enz., en vul ze indien nodig bij

● Zorg ervoor dat alle lichten werken; zorg ervoor dat alle 
afstandsbedieningen zijn waar ze moeten zijn; controleer op 
haardrogers; zorg ervoor dat slimme sloten werken

● Zorg ervoor dat de WiFi werkt en doe een snelheidstest; zorg ervoor 
dat u verbonden bent met het WiFi-netwerk. Gebruik onze checklist 
HOE KUNT U HET BESTE: uw WiFi testen en herstarten

● Controleer op piepende rookmelders; maak een planning voor het 
verwisselen van de batterijen
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Blue Fresh Start: detail



Desinfecteren van oppervlakken die veel worden aangeraakt

● Na het schoonmaken moet u oppervlakken die veel worden 
aangeraakt, desinfecteren. Gebruik onze checklist VEILIGHEID: 
DESINFECTIEPROTOCOLLEN

● Besteed bijzondere aandacht aan roestvrij staal en hard plastic 
oppervlakken zoals apparaten, lichtschakelaars en 
afstandsbedieningen

● Desinfecteer alle keukenoppervlakken waar voedsel wordt bereid; 
gebruik aparte doekjes om te voorkomen dat u met een vuil doekje 
opnieuw iets besmet. 

● Desinfecteer oppervlakken in de badkamer die vaak aangeraakt 
worden, inclusief de toiletbril
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Beschrijving van de checklist
In deze leermodule ontdekt u hoe u schimmel kunt verwijderen van badkamertegels.

Stappen
● Breng met een spuitbus schoonmaakmiddel aan op het oppervlak

● Schrob totdat u de zichtbare schimmel hebt verwijderd

● Veeg het vuil weg en gooi de doekjes weg in een vuilniszak

● Herhaal totdat de schimmel is verwijderd

● Breng een azijnoplossing aan op het behandelde oppervlak

● Laat de oplossing ongeveer 1 uur zitten
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Hoe kunt u het beste: schimmel uit voegen 
verwijderen



Stappen (vervolg)

● Verwijder de azijnoplossing en gooi de doekjes weg in een vuilniszak

● Maak het hele oppervlak droog

● Gebruik geen ventilator, omdat dit schimmelsporen kan verspreiden

● Zodra de tegels droog zijn, kunt u met een stofzuiger met HEPA-filter alles 
schoon zuigen

● Doe de stofzuigerzak onmiddellijk nadat u klaar bent in een vuilniszak

© Properly, Inc. voor Booking.com

Hoe kunt u het beste: schimmel uit voegen 
verwijderen
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Hoe kunt u het beste: WiFi testen en 
herstarten

Beschrijving van de checklist

Snelle en betrouwbare WiFi is essentieel voor gasten. Deze checklist biedt 
stapsgewijze instructies voor het testen en herstellen van uw WiFi.

Controleer de WiFi-snelheid

● Log in op het WiFi-netwerk van de accommodatie

● Open een internetbrowser en ga naar www.speedtest.net

● Volg de aanwijzingen om een snelheidstest uit te voeren voor 
uploaden en downloaden. De uploadsnelheid moet 25 Mbps of 
hoger zijn

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Hoe kunt u het beste: WiFi testen en 
herstarten

WiFi herstarten

● Als de WiFi niet werkt, herstart dan uw modem en de draadloze router

● Maak uw draadloze router en modem los van de voeding

● Wacht minstens één minuut

● Plug uw draadloze router en modem opnieuw aan de voeding

● Verbind uw apparaat met uw WiFi-netwerk
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Controleer of het WiFi-signaal geblokkeerd is

● Zet uw router op een centrale locatie en zorg ervoor dat u zich zo dicht 
mogelijk bij de router bevindt

● Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn die uw router blokkeren

● Dikke muren kunnen ook het WiFi-signaal afzwakken, waardoor u geen 
verbinding kunt maken met de WiFi

Hoe kunt u het beste: WiFi testen en 
herstarten
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Controleer of het WiFi-signaal geblokkeerd is

● Zet uw router op een centrale locatie en zorg ervoor dat u zich zo dicht 
mogelijk bij de router bevindt

● Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn die uw router blokkeren

● Dikke muren kunnen ook het WiFi-signaal afzwakken, waardoor u geen 
verbinding kunt maken met de WiFi

● Controleer elk apparaat dat uw WiFi-signaal kan verstoren, zoals draadloze 
telefoons, magnetrons en Bluetooth speakers

● Probeer deze apparaten tijdelijk uit te schakelen en opnieuw verbinding te 
maken met uw WiFi

Hoe kunt u het beste: WiFi testen en 
herstarten
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Hoe kunt u het beste: witte aardewerken 
wastafels schoonmaken

Beschrijving van de checklist
Deze checklist biedt stapsgewijze instructies voor het schoonmaken van witte 
aardewerken wastafels.

Stappen
● Maak de wastafel een beetje nat met een vochtige doek

● Strooi wat soda in de wasbak

● Sprenkel een paar druppels waterstofperoxide op de soda

● Schrob alles met een spons of borstel

● Spoel het mengsel door de afvoer
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Veiligheid: desinfectieprotocollen

Beschrijving van de checklist
Deze leermodule geeft informatie over het desinfecteren van verschillende 
oppervlakken.

Desinfecteren van harde oppervlakken

● Neem een schone schoonmaakdoek en doorweek deze grondig met een 
reinigingsmiddel

● Begin met het systematisch afvegen van oppervlakken, zodat het 
oppervlak door en door bevochtigd is

● Wacht de aanbevolen inwerktijd (zie productetiket)
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Veiligheid: desinfectieprotocollen

Ontsmetten van zachte oppervlakken

● Gebruik een kleurvaste reinigingsspray om zachte oppervlakken te 
ontsmetten, zoals meubels, randen van gordijnen en decoratieve kussens.

Oppervlakken die vaak worden aangeraakt

● Desinfecteer oppervlakken die vaak worden aangeraakt zoals van 
lichtschakelaars, deurgrepen, sleutels en toiletartikelen
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Veiligheid: desinfectieprotocollen

Desinfecteren van elektronische apparaten en touch-screens

● Desinfecteer telefoons en elektronica met touch-screens met een 
reinigingsdoekje bevochtigd met zeep en water, een desinfecterende 
spray of desinfecterende doekjes

● Let op dat de elektronica niet nat wordt. Laat geen vloeistof in de 
openingen van het apparaat komen

● Gebruik voor elektronica met een onregelmatig oppervlak en veel 
knopjes, zoals afstandsbedieningen, een wattenstaafje gedrenkt in een 
ontsmettingsmiddel of omwikkeld met een desinfecterend doekje
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Veiligheid: desinfectieprotocollen

Ontsmetten van keukengerei
● Al het servies, glaswerk, bestek en kookgerei moet worden gereinigd in de 

vaatwasser, met inbegrip van schone artikelen uit kasten, aangezien gasten 
ze kunnen hebben aangeraakt en geïnfecteerd

Ontsmetten van beddengoed en handdoeken: ophalen
● Draag handschoenen wanneer u vuil beddengoed vastpakt

● Schud de vuile was niet uit

● Draag het vuil beddengoed nooit tegen het lichaam

● Rol het vuile beddengoed voorzichtig op
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Veiligheid: desinfectieprotocollen

Ontsmetten van beddengoed en handdoeken: ophalen

● Doe het beddengoed in een luchtdichte zak

● Zorg dat de herbruikbare zakken niet te vol raken

● Doe de herbruikbare linnen zakken goed dicht voor ze vervoerd 
worden
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Veiligheid: desinfectieprotocollen

Ontsmetten van beddengoed en handdoeken: wassen

● Maak indien mogelijk gebruik van een professionele wasserette, om de 
watertemperatuur te bereiken die nodig is om microben te doden

● Als u geen gebruik kunt maken van een professionele wasserette, 
ontsmet dan het beddengoed met een kleurvast bleekmiddel of 
bleekmiddel op zuurstofbasis

● Gebruik de instelling voor ontsmetting op de droger

● Let er op dat de machines niet te vol zitten. Gebruik geen 
wasverzachterdoekjes


