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Schoonmaken voor de gasten arriveren
Een feestelijk interieur
Wilrijk, november 2017 – De kerstperiode is vaak een moment waarop

ontvangen in een huis vol wanorde en stof. Dankzij de volgende tips
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van Kärcher kan u indruk maken op uw gasten met een perfect schoon
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de hele familie samenkomt. Maar voor het feest kan beginnen, moet de
gastheer eerst grondig schoonmaken! Niemand wil zijn familie immers

Tip n°1
Wanneer men gasten ontvangt, moet zelfs de badkamer goed voor de
dag komen. Zeepresten in de douche en op de kranen kunnen zonder
wrijven verwijderd worden met een stoomreiniger. De douchekop heeft
vaak af te rekenen met hardnekkige kalkafzetting. Om de kalk te
verwijderen volstaat het de douchekop in te pakken in een plastic zak
met water en een koffielepel azijn. Sluit vervolgens de zak met een
elastiekje en laat ongeveer 20 minuten inwerken. Spoel met water.
Wanneer dit niet helpt, kan u ook een manuele borstel gebruiken.

Tip n°2
De eerste indruk is dikwijls heel belangrijk. De grote schoonmaak voor
het kerstbezoek begint dus al aan de voordeur. Daarvoor volstaat het
bloemen en gedroogde takken te vervangen door dennenkransen of
andere decoraties met sterke bladeren. De dode bladeren op het
tuinpad kunnen snel weggeveegd worden met een borstel. Bijzonder
handig in de wintermaanden: een geribbelde rubbermat aan de
voordeur verwijdert niet alleen modder onder schoenen, maar ook vocht
omdat de mat functioneert als een soort ruitenwisser. Dit verhindert dat
te veel vuil mee in huis wordt genomen.

Tip n°3
Enkele eenvoudige stappen volstaan om je huis uitnodigend te maken
voor je gasten. Om te beginnen ruim je alle rondslingerende spullen op
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en gebruik je een licht vochtige doek om stof af te nemen. Belangrijk:
werk steeds van boven naar onder. Daarna overal grondig stofzuigen
en de harde vloeren dweilen. U begint best in de minst vuile kamer,
m.a.w. de slaapkamer. Daarna zijn de gastenkamers aan de beurt en
de woonkamer. Ten slotte ga je aan de slag in de meest gebruikte
kamers, zoals de badkamer, de keuken en de hal. Ook een dweil wordt
vuil. Vergeet hem daarom niet te vervangen wanneer je aan een andere
kamer begint. Met de Floor Cleaner FC 5 voor harde vloeren van
Kärcher heb je daar geen omkijken naar. Hij dweilt en zuigt het vuil
immers in één beweging op.

Tip n°4
Gasten die één of meerdere nachten blijven slapen zullen blij zijn met
een frisse, schone kamer. Bedek bedden die niet vaak gebruikt worden
met een bedsprei en schud deze goed uit alvorens het bed op te
maken. Voor de gasten arriveren verlucht je het hele huis door de
vensters enkele minuten wagenwijd open te zetten. Tijdens de
kerstperiode verspreiden decoraties met gedroogde citrusvruchten,
dennentakken, kaneelstokjes en kruidnagel een feestelijk aroma.

