
 
 
 
Schoonmaakprotocol naar aanleiding van COVID-19 
 
In dit document geven we advies over het schoonmaakprotocol van je B&B. We geven 
schoonmaaktips en een overzicht van objecten en oppervlakken die belangrijk zijn om 
schoon te maken en te ontsmetten. Met behulp van deze checklist hopen we verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
 
Bescherm jezelf 
Voor en na elke schoonmaakbeurt dien je je handen minstens 30 seconden goed te 
wassen met water en zeep. Trek voordat je begint met schoonmaken 
wegwerphandschoenen aan, die je na de schoonmaak direct weggooit. Vergeet ook niet 
om direct daarna je handen te wassen. Gebruik indien mogelijk ook wegwerpkleding 
zoals een jas of gezichtsmasker. Raak je gezicht niet aan tijdens het schoonmaken. 
 
Frisse lucht 
Zet een half uurtje voordat je gaat schoonmaken alle ramen en/of ventilatieroosters 
open. Laat deze ook open tijdens het schoonmaken.  
 
Wegwerp of hergebruiken 
Je kunt tijdens de schoonmaak papieren- en/of desinfecterende doekjes gebruiken, die 
je daarna direct weg kunt gooien. Als je gebruik maakt van herbruikbare doekjes, dan is 
het belangrijk om deze op minimaal 60 graden Celsius te wassen na gebruik.  
 
Eerst schoonmaken, dan ontsmetten 
Schoonmaken is het verwijderen van vuil en ziektekiemen, en ontsmetten is het doden 
van ziektekiemen met chemicaliën. Schoonmaken doe je met water en 
zeep/schoonmaakmiddelen en voor het ontsmetten kun je schoonmaakproducten met 
minimaal 70% alcohol gebruiken. Ook kun je een verdund huishoudelijk bleekmiddel 
gebruiken om te ontsmetten. Laat het ontsmettingsmiddel even inwerken voordat je 
het afneemt. Let op: zorg dat de producten de vervaldatum nog niet bereikt hebben.  
 
Stoffen en zachte oppervlakken 
In je B&B kunnen ook banken, vloerkleden of gordijnen aanwezig zijn. Het is aan te 
raden om deze schoon te maken volgens de schoonmaakinstructies van de materialen. 
Zo kun je aan de binnenkant van de hoezen van je bank misschien vinden hoe je deze 
kunt wassen. Spullen die niet in de wasmachine kunnen, kun je met passende 
schoonmaakmiddelen reinigen.  
 
Linnengoed wassen 
Het is erg belangrijk om het linnengoed (dekbedovertrek, handdoeken, lakens, dekens, 
etc.) goed te reinigen. Draag ook tijdens het wassen van het linnengoed handschoenen. 
Was het linnengoed op de hoogst mogelijke temperatuur (zie de waslabels van de 
producten voor een richtlijn). Bekijk ook of het mogelijk is om het wasgoed in een 
wegwerpzak te (laten) verzamelen, of zorg dat je de wasmand goed reinigt.  
 



 
 
Schoonmaakchecklist 
 
Bij het schoonmaken en ontsmetten van de B&B is het fijn om na te lopen of je de 
belangrijkste onderdelen hebt behandeld. Hiervoor kun je gebruikmaken van 
onderstaande checklist. Deze lijst is wellicht niet volledig, maar het biedt wel een goed 
uitgangspunt.  
 

Aanrakingsgevoelige oppervlakken 
○ Deurklinken 
○ Handgrepen keuken/kasten 
○ Lichtschakelaars 
○ Kranen 
○ Sleutels 
○ Vuilnisbakken 
○ (Trap)leuningen 
○ Afstandsbedieningen/TV 
○ Tafelbladen 
○ Stoelen 
○ Thermostaten 
○ Handvatten ramen/ventilaties 
○ Vensterbanken 
○ Toiletten 
○ Bank 

 
Badkamer 

○ Douche- en/of badkraan 
○ Wastafel en -kraan 
○ Douchedeur of -gordijn 
○ Verzorgingsproducten 

(shampoo, zeep, zeeppompje)  
○ Handdoekradiator  
○ Föhn 
○ Make-up spiegel 
○ Wellness (sauna, jacuzzi, 

stoombad, etc.) 

Keuken 
○ Spoelbak/gootsteen 
○ Keukenapparaten (oven, 

magnetron, broodrooster, 
koffiezetapparaat, etc.) 

○ Kookmaterialen (spatels, bestek, 
borden, schalen, etc.)  

○ Specerijen en 
kookbenodigdheden (kruiden, 
olie, opbergbakjes)  

 
Slaapkamer 

○ Nachtkastjes 
○ Leeslampjes  
○ Kleerhangers 
○ Rolluik/gordijnen/rolgordijnen 

 
Overige 

○ Schoonmaakapparatuur 
(vaatwasser, wasmachine, 
stofzuiger, etc.) 

○ Fietsen en fietsenstalling  
○ Entertainment (tijdschriften, 

boeken, spelletjes, etc.)  
○ Kinderspullen (speelgoed binnen 

en buiten, kinderstoel, box, 
verschoonkussen, kinderbedje)  

○ Telefoon 
○ Strijkplank en -ijzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


