SCHOONMAAKTIPS

Home Clean Home
Klaar om te verhuizen
Wilrijk, juni 2017 – Er zijn twee kanten aan verhuizen. Aan de éne kant
kijk je uit naar nieuwe mogelijkheden en een nieuwe buurt, maar aan de
andere kant betekent het ook veel werk. Al die dozen, het regelen van
je adreswijziging en … het schoonmaken van twee woningen. Een
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goede aanpak bij dat laatste kan heel wat tijd en moeite sparen.
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Kärcher geeft raad hoe je deze schoonmaak zowel op het oude als het
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nieuwe adres het best kan organiseren.

Tip n°1
Zoals bij elke schoonmaak begin je, ook bij een verhuis, altijd
bovenaan. Bijvoorbeeld met het verwijderen van spinnenwebben en
stofdraden: verwijder het stof van plafonds en muren met een plumeau
of een borstel. Bij een ingebouwde keuken begin je met het
schoonmaken van alle oppervlakken en reinig je vervolgens de
binnenkant van de kasten. Ook het vuil achter de meubelen moet
verwijderd worden. Eindigen doe je met de vloer. Allergisch aan stof?
Gebruik dan bij voorkeur een stofzuiger.

Tip n°2
Doorgaans moet je de oude woning proper achterlaten. Maar wat
betekent
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spinnenwebben en ander vuil verwijderen. Dat geldt ook voor de kelder.
Geen zin om een zware stofzuiger de trappen af te sleuren? Dan is de
VC 5 van Kärcher, met een gewicht van amper 3,2 kg, de perfecte
oplossing. Heeft de woning een volledig uitgeruste keuken, dan moeten
ook de oven en de koelkast schoongemaakt worden. Kleverige resten
op vensters moeten ook verwijderd worden. Het is echter niet nodig met
water te poetsen. Niet de vloer, noch de ramen. Dit impliceert natuurlijk
dat je dit wel zal moeten doen in je nieuwe huis.
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Tip n°3
Om je goed te voelen in je nieuwe huis, vertrouw je best niet op de
schoonmaakkwaliteiten van de vorige bewoner. Dit betekent dat je ook
de hoeken moet checken, die worden namelijk nogal eens over het
hoofd gezien. Vooral dan achter kasten, waar het vaak erg vuil is. Staat
er al een koelkast in de keuken? Verplaats deze dan eerst even, haal
het vuil achter- en onderaan weg en reinig ze van binnen en buiten.
Vuil- en vetresten op de dampkap worden vaak vergeten bij het
schoonmaken. Informeer best bij de eigenaar uit welk materiaal de
dampkap is gemaakt om het juiste product te kunnen gebruiken, of
gebruik een neutraal schoonmaakmiddel.

Tip n°4
Wat is beter dan een ontspannend bad nemen na een vermoeiende
dag van verhuizen? Helaas kunnen vuil en vlekken snel een domper op
dat plezier zetten. Even op de tanden bijten dus en het bad een
grondige schoonmaakbeurt geven. Om hygiënische redenen is het
aangeraden huishoudhandschoenen te dragen voor de schoonmaak
van bad en toilet. Eerst reinig je de badkuip met een doek en
allesreiniger. Gebruik een andere doek voor het toilet, bij voorkeur in
een andere kleur om verwarring te vermijden. Verwijder daarna
kalkafzetting en vochtvlekken in de voegen. Het bad is nu klaar voor
gebruik. Wil je echter sneller beginnen ontspannen? Gebruik dan een
stoomreiniger, voor het reinigen van uw bad zonder moeite en …
zonder chemische producten.

