
Side 1 - 2 Tjekliste - Rengøring

Huskeliste til 
rengøring  
af feriehus 

Generelt 

Tøm værelser for alle efterladte personlige ejendele, skrald, efterladte tomme flasker og 
mad – det gælder også krydderier osv. 

Tag alle løse tæpper og måtter udenfor og bank/ryst dem. 

Støvsug hele huset.

Vask gulv i hele huset, hvor der ikke er faste tæpper. 

Køkken 

Vask al beskidt og brugt service op og tøm opvaskemaskinen.

Tøm opvaskemaskinens filter, som sidder i bunden af opvaskemaskinen.

Rengør kaffemaskine og fjern brugte kaffefiltre.

Tøm køleskab og fryser – husk også at fjerne isterningeposer og isterningebakker.

Sæt en klud i låge/dør eller lad en skuffe stå åben, således at døren ikke lukkes til igen.

Rengør køleskab og fryser.

Rengør ovn og alle beskidte bradepander og riste.

Rengør mikroovn, hvis en sådan findes i huset.

Tøm elkedel for vand.

Tøm alle skraldespande.

Støvsug og rengør alle skaber, skuffer og hylder og øvrigt inventar i køkken inkl. skuffen 
med bradepander og riste. Vær særligt opmærksom inde i skabet under vasken, hvor 
skraldespanden sidder, samt på indersiden af selve skabslågen.

Rengør alle køkkenets udvendige flader inkl. køkkenlåger, hylder, skuffeforsider, greb og 
håndtag, komfur og køkkenbord.

Rengør spisebord og -stole. 
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Soveværelser og værelser

Luft ud. 

Støvsug senge. 

Ryst og bank puder, dyner og rullemadrasser og læg dem pænt og ensartet sammen 
ovenpå sengen. 

Rengør alle skabe, skuffer, hylder, sengeborde og øvrigt inventar. 

Stue

Tøm stue for personlige ejendele. 

Luft ud.

Støvsug sofaer og polstrede lænestole. 

Ryst og bank puder og tæpper og læg dem pænt og ensartet på plads. 

Rengør alle borde, skabe, skuffer, hylder og øvrigt inventar.

Gangareal/indgangsparti/entre/bryggers

Rengør alle skabe, skuffer, hylder og øvrigt inventar. 

Rengør yderdøren. 

Uden for huset

Rengør grill og alle grillriste. 

Rengør alle havemøbler og havetilbehør og sæt det hele pænt på plads.

Badeværelse

Tøm toiletspand.

Tøm filter på evt. tørretumbler.

Rengør toilet.

Rengør bruseniche og rens afløb og rist for hår og sæberester.

Hvis spa: Rengør spa efter anvisningerne.

Hvis sauna: Rengør sauna.

Rengør håndvask, spejl, skuffer, skabe og andet inventar i badeværelse.
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