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Materialenlijst
Om een kwalitatieve dienstverlening door onze huishoudhulpen te kunnen garanderen, vragen we uw
aandacht voor een aantal basisvoorwaarden en afspraken. Om werkongevallen en schadegevallen te
vermijden heeft uw huishoudhulp nood aan informatie. Doorloop daarom samen met uw huishoudhulp uw
woning en bespreek eventuele gevaren en andere zaken waarmee zij/hij rekening moet houden bij het
uitvoeren van haar/zijn taken. U vindt hieronder ook een lijst van materialen en producten die uw
huishoudhulp nodig heeft om haar huishoudelijke taken bij u goed uit te voeren.
Veiligheid
• Het materiaal is proper en in goede staat
• Elektrische apparaten zijn volledig intact en snoerveilig
• Alle te gebruiken producten zitten in de originele verpakking
• Het is verboden te werken met bijtende en licht ontvlambare producten, waarbij
o.a. deze stickers op het etiket staan:
• Producten mogen nooit gemengd worden
• Stelen van borstels, aftrekkers, stofzuiger, enz. zijn minstens 150 cm lang
• Het werken op hoogte (tot maximaal 3 treden ) is enkel toegelaten op een stabiele trapladder
• Het zemen van de buitenzijde van ramen op verdiepingen is enkel toegelaten indien de ramen naar
binnen opendraaien. Het is absoluut verboden om (delen van) ramen te poetsen door uit het raam te
hangen of op de vensterbank te staan
• Er mag enkel worden gestreken als het strijkijzer kan worden aangesloten op een geaard stopcontact
Poetsmaterialen
• 2 plastic emmers met goede handgreep
• 2 dweilen uit licht materiaal (er mag niet gewerkt
worden met dikke katoenen dweilen)
• 1 harde borstel (schuurborstel)
• 1 zachte borstel
• 2 synthetische zeemvellen of microvezel
werkdoeken
• 1 synthetische spons
• 2 synthetische schuursponsjes
• 1 aftrekker
• 1 ruitenaftrekker die op een steel kan geplaatst
worden voor in de hoogte moeilijk bereikbare
plaatsen
• 1 stofdoek
• 1 stabiele trapladder met max. 3 treden bij
voorkeur met steungreep.
• 1 stofzuiger met voldoende bijhorende
stofzakken (in woningen met meer dan 2
verdiepingen raden wij een extra stofzuiger aan)
• 1 spinnenwebborstel
• 1 stofblik met handborstel
• 1 toiletborstel
• 2 vaatdoeken
• keukenhanddoek
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Onderhoudsproducten
• Een vloerzeep
• Een allesreiniger
• Een WC-reiniger
• Afwasmiddel
• Azijn
Strijkmaterialen
• Een stoomstrijkijzer
• Een in de hoogte verstelbare strijkplank
• 2 wasmanden
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Voorbeelden van geschikte poetsmaterialen

Dweilen uit licht materiaal

Schuurborstel

Zachte borstel

Synthetisch zeemvel

Synthetisch schuursponsje

Aftrekker

Ruitenaftrekker

Stofdoek

Trapladder met 3 treden

Spinnenwebborstel

Stofblik met handborstel

Toiletborstel
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