
 

 

 

 

 

 

Checklist: dit kun je nog snel even doen voordat de kijkers komen 

Dat muurtje is geschilderd en de lekkende kraan drupt niet meer. Maar je moet natuurlijk 

wel nog gewoon slapen, eten en naar de wc in een huis dat te koop staat. En voor uitgebreid 

poetsen heb je niet altijd tijd. Deze last minute checklist kun je in een uurtje afwerken. 

Handig voor als er kijkers komen. 

  

Keuken 

De keuken moet er zo schoon, leeg en opgeruimd mogelijk uitzien. Laat alleen essentiële 

apparaten op het aanrecht staan, zoals het koffiezetapparaat en broodrooster. Verder zijn 

de volgende dingen belangrijk voor een opgeruimde keuken: 

 Het aanrecht moet helemaal leeg zijn 

 Haal een doekje over het fornuis en zet alle pannen in de kast 

 Haal even een doekje over de buitenkant van de keukenkastjes 

 Doe hetzelfde met de buitenkant van de koelkast 

 Doe de afwas! En ruim de schone vaat ook op 

 Heb je een fruitschaal in de keuken? Vul die met fruit: voor een leuke uitstraling 

 Maak de keukentafel leeg 

 

Woonkamer 

 Check onder en achter de bank of het ook echt opgeruimd is 

 Zijn er mensen die op de bank eten? Zuig nog even de laatste kruimels weg 

 Schud de kussens op 

 Tijdschriften en kranten moeten in de krantenbak (die niet zichtbaar is) 

 Gooi alle telefoonladers, pennen en sokken in een bak/mand/krat en zet die in de 

kast 

 

Wc’s 

 Maak de wc nog een keer extra schoon, met een fris geurende wc-reiniger 

 Leg een (schone!) wc-mat neer 

 

Badkamer 

 Maak na de laatste douchebeurt het bad, de vloer en douche helemaal droog met 

een handdoek (en vergeet de kranen niet) 

 Raap de handdoeken van de vloer, haal de natte van het rek en doe ze in de 

wasmand 

 Ruim tandenborstels, crèmes, deodorant, douchegels en shampoos op. Zet ze in een 

bak/mand in de kast 

 

To do list voor verkopers 



 

 

 

 

 

Slaapkamer 

 Trek alle dekbedden recht 

 Gooi extra kussens op het bed, voor een gezellige look 

 Zet de ramen een tijdje open, zodat de slaapgeur rustig het pand kan verlaten 

 Check of er niets meer onder het bed ligt 

 

Kinderkamers 

 Veeg alles bij elkaar en stop het in een bak/krat/mand die je makkelijk in de kast kunt 

zetten 

 Trek de dekbedden recht en leg er wat knuffels op (maar niet die afgekloven pluchen 

giraffe) 

 

De hal en de trap 

 Haal alle spullen die op de trap liggen weg 

 Nog even een extra rondje dweilen/stofzuigen 

 Haal jassen van de kapstok, zodat die er niet overvol uitziet, en hang ze in de kast 

 Berg schoenen, hondenriemen, hockeysticks en al het andere dat normaal 

rondslingert, op 

 Zuig de deurmat nog even 

 

De schuur 

 Als het goed is, heb je de schuur al eerder opgeruimd, maar check hem toch nog even 

op rondslingerend buitenspeelgoed, voetballen en gereedschap. Of een dode muis… 

 


