
Checklist voor het schoonmaken van een 
huurwoning 
 
Deze checklist is opgesteld voor het schoonmaken van een huurwoning als u deze 
verlaat. De checklist is weliswaar uitgebreid, maar geeft alle onderdelen van de 
woning weer waarvan de verhuurder kan eisen dat die schoongemaakt worden. Als u 
alle punten op deze checklist afwerkt dan weer u zeker dat de huurwoning schoon 
genoeg is voor oplevering. 
 
Alvorens u hieraan begint is het verstandig om eerst een vooropname te laten doen 
door de verhuurder. In het vooropname-rapport dat u daarna ontvangt wordt 
omschreven wat de verhuurder van u verwacht o.a. op het gebied van 
schoonmaakwerkzaamheden. Hier staan overigens ook andere zaken in, zoals 
eventuele kleine herstellingen die verricht dienen te worden. Als er een opnamestaat 
aanwezig is dan kunt u deze ook raadplegen om te zien in welke staat de woning ooit 
is overhandigd is bij de aanvang van de huur. Als u deze zelf niet in bezit heeft vraag 
deze dan op bij de verhuurder. Als de verhuurder deze niet heeft dan moet hij 
bewijzen dat de woning in een bepaalde staat was bij aanvang van huur. In dit geval 
kunt u bepaalde gestelde eisen mogelijk betwisten als u deze onredelijk acht.  
 
Als de woning voor 1 augustus 2003 is gehuurd dan dient u de woning te allen tijde 
in een goede en schone staat op te leveren. 
 
Mocht u deze controlelijst gebruiken kruis dan elk onderdeel aan, zodat u er geen 
vergeet. 
 
Mocht u hulp nodig hebben bij het schoonmaken van een huurwoning dan kunt 
u te allen tijde contact opnemen met Woningontruiming | Limburg.  
 

🌐 woningontruiming-limburg.nl 

📞 077 851 11 13 

📭 info@woningontruiming-limburg.nl 

  
 

Algemene onderdelen 

 
⃣ Alle ramen van de woning zijn aan de binnen- en buitenzijde schoon 

⃣ Alle kozijnen zijn aan de binnen- en buitenzijde schoon 

⃣ Alle ondervloeren zijn gestofzuigd of goed geveegd 
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⃣ Als een gladde vloer mag blijven liggen of ter overname mag worden 

aangeboden dan is deze schoon. Tegelvloer, laminaat of vinylvloer is stofvrij 

en gedweild 

⃣ Als er nicotineaanslag op de muren en/of plafonds zit. Nicotineaanslag is 

overal verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel, zoals St. Marc 

allesreiniger 

⃣ Als er een kelderkast aanwezig is. De kelderkast is geveegd en spinraggen 

zijn verwijderd. Indien er schappen zijn, zijn de planken schoongemaakt met 

een nat doekje 

⃣ Radiatoren zijn geheel stofvrij gemaakt aan voor- en achterkant 

⃣ Alle stickers in de gehele woning zijn verwijderd en de bijhorende lijmresten 

zijn verwijderd 

⃣ Deuren en kozijnen zijn vet-, smeer en vlekvrij gemaakt 

⃣ Schakelmateriaal, zoals lichtschakelaars en stopcontacten zijn 

schoongemaakt en eventuele verfvlekken zijn verwijderd 

⃣ Indien bekleding van trappen moet worden verwijderd zijn alle lijmresten 

verwijderd en zijn de treden egaal 

⃣ Als de woning een vliering of bergzolder heeft dan is die schoon, spinraggen 

vrij en geveegd 

⃣ Alle vensterbanken in de gehele woning zijn schoon en tenminste afgedaan 

met een natte poetsdoek 

⃣ Als het een flat betreft dan is de galerij aan de voorzijde over gehele lengte 

van het appartement schoongeveegd en bij smeer gereinigd 

⃣ De vloer van het balkon is schoon en eventueel gereinigd van vuil 

⃣ De balustrade van de galerij of balkon zijn schoongemaakt. 



 

Keuken 
 

⃣ Alle inbouw apparatuur van de keuken is aan binnen- en buitenzijde geheel 

schoon 

⃣ De kookplaat van het fornuis is schoon en met name vetvrij 

⃣ De oven is de buitenzijde als ook de binnenzijde schoon en vetvrij 

⃣ De tegels aan de wand en vloertegels zijn schoon en vetvrij 

⃣ Het aanrechtblad is schoon en vetvrij 

⃣ Alle keukenkastjes zijn aan buiten- en binnenzijde schoon en vetvrij 

⃣ De waterkraan en gootsteen zijn schoon, vetvrij en kalkaanslag is verwijderd 

⃣ De afzuigkap is geheel schoon, vet- en smeervrij. Dit geldt ook voor de 

binnenzijde 

⃣ Roostertjes, waaronder het een eventueel ventilatierooster zijn geheel schoon. 

 

Badkamer 
 

⃣ Roostertjes, waaronder het een eventueel ventilatierooster zijn geheel schoon 

⃣ De badkamer is geheel schimmelvrij gemaakt 

⃣ Muurverf of latex die afbladdert is verwijderd door deze af te steken met een 

plamuurmes 

⃣ Muren en/of plafond met afgebladderde latex is opnieuw geverfd met 

vochtregulerende witte muurverf 

⃣ Al het tegelwerk in de badkamer zijn schoongemaakt en kalkvrij 

⃣ De waterkraan en douchekop zijn schoon en eventueel kalkaanslag is 

verwijderd 

⃣ Doucheputje(s) zijn schoon en kalkaanslag vrij gemaakt 

⃣ De wasbak en wastafel zijn schoon en kalkaanslag is verwijderd 



⃣ Ventilatierooster is schoon 

⃣ Als er een douchewand is dan is deze schoon en kalkaanslag is verwijderd 

⃣ Alle overige (gladde) oppervlakken zijn geheel schoongemaakt 

 

Toilet 
 

 

⃣ De toiletpot is geheel schoon en urinesteen vrijgemaakt 

⃣ Al het tegelwerk in het toilet is geheel schoongemaakt 

⃣ Het wasbakje van het toilet is geheel schoon en kalkaanslag vrij gemaakt 

⃣ De kraan van het wasbakje is geheel schoon en kalkaanslag vrij gemaakt 

 

Tuin 
 

 

⃣ Het verharde gedeelte van de tuin is schoon en geveegd 

⃣ Alle roerende zaken, zoals bloembakken en overige tuindecoratie is verwijderd 

⃣ Zelf aangebrachte zaken die vastzitten zijn verwijderd. Als voorbeeld een 

vogelhuisje of thermometer 

⃣ De tuin is netjes op orde gebracht, zodat deze er acceptabel uitziet. Het gras 

is gemaaid en boompjes en struiken zijn gesnoeid 

⃣ Overtollig onkruid is in de gehele tuin verwijderd 

⃣ Mos aanslag etc. is verwijderd van alle oppervlakken in de tuin 

⃣ Schuur, tuinhuisje of ander soort tuinberging is geheel schoon en geveegd 

 


