CHECKLIST

OPLEVEREN STUDIO
Jammer! Je gaat Student Experience verlaten en dat betekent dat jij
kosten kan besparen door je studio schoon, heel en compleet op te leveren.
Bij de eindinspectie zal de locatiebeheerder de onderstaande punten nalopen.
Hoe beter jij het achter laat, hoe meer kosten jij bespaart!

STAP 1: WOONGEDEELTE
TIPS &
TRICKS

TIPS & TRICKS VOOR JE BEGINT MET HET WOONGEDEELTE
- Gebruik een heet sopje en een natte doek om alles schoon te maken. In je woongedeelte mag je GEEN
schuurspons gebruiken.
- Ga je een enkele wand of alle wanden schilderen? Schilder dan de volledige wand, zo voorkom je
strepen en kleurverschil. Gebruik hiervoor de juiste producten zoals een roller voorzien van voldoende
verf en maak lange verticale stroken zodat er geen “balken” op de wand ontstaan. Vergeet niet om de
plinten, wandcontactdozen e.d. af te plakken.
- Let er goed op dat je de juiste artikelen koopt. Zie de checklist en bijlage.
Twijfel je over de aangeschafte verf? Neem dan contact op met de locatiebeheerder.
Je wanden zijn vlekvrij en zoals in de staat bij oplevering.
- De verfkleur is RAL 9010 mat muurverf.
- Opgelet: heb je een studio in Student Experience Amsterdam NDSM?
Dan moet je matte muurverf (latex) WIT gebruiken!
Je keukenmuur is vlekvrij en zoals in de staat bij oplevering.
- De verfkleur is RAL 9010 matte muurverf + blanke matte lak.
Je plafond is vlekvrij en zoals in de staat bij oplevering.
- De verfkleur is matte muurverf (latex) WIT.
Je hebt een kroonsteentje op je lichtpunt aangebracht (dus je lamp en fitting zijn verwijderd).
Je stopcontacten en schakelaars zitten vast, zijn onbeschadigd en vrij van verfresten.
Je deurbel/intercom is aanwezig en werkt.
Je hebt alle sleutels van het pand en je studio bij je.
Je kozijnen, deuren en ramen zijn:
- Schoon
- Onderhouden
- Vrij van beschadigingen
Je hebt alle stickers, plakplastic en resten hiervan verwijderd.
Je hebt ervoor gezorgd dat er geen gaten zitten in:
- Muren
- Wanden
- Deuren
- Plafond
Je hebt de gordijn- en schilderijrails schoongemaakt en er zitten geen beschadigingen op.
Je hebt je ventilatierooster schoongemaakt en deze is vrij van beschadigingen.

STAP 2: KEUKEN
TIPS &
TRICKS

TIPS & TRICKS VOOR JE BEGINT MET JE KEUKEN
Voor het reinigen van de keuken kun je het beste een schoonmaakmiddel gebruiken dat een ontvettende
werking heeft. Let extra goed op het kookgedeelte, hier is het vaak vetter dan op de overige plekken.
Vergeet niet bovenop de kasten goed schoon te maken.
Zie bijlage voor aanbevolen producten.
De volgende onderdelen in je studio zijn vetvrij, onderhouden en vrij van beschadigingen:
- Voordeur
- Keukenkastjes
- Keukenblok met aanrechtblad en spatrand
Je hebt het filter van je afzuigkap gereinigd.
Alle lampjes in de afzuigkap werken nog.
Je hebt alle stickers, plakplastic en resten hiervan verwijderd.
Je hebt een kroonsteentje op je lichtpunt aangebracht (dus al je lamp en fitting zijn verwijderd).
Je hebt de wasbak en waterkraan in de keuken kalkvrij gemaakt (gebruik hiervoor Antikal, zie bijlage).
Je hebt je ventilatierooster schoongemaakt en deze is vrij van beschadigingen.

STAP 3: BADKAMER
TIPS &
TRICKS

TIPS & TRICKS VOOR JE BEGINT MET DE BADKAMER
Voor het reinigen van kalkaanslag in de badkamer adviseren wij je Antikal te gebruiken. Dit kan het beste
aangebracht worden op een vochtige ondergrond. Laat het 10 minuten inwerken. Voor het beste resultaat
kun je met een schuurspons de aanslag wegschrobben, naspoelen met water én goed nadrogen.
Zie bijlage voor aanbevolen producten.
Je hebt de volgende onderdelen in je badkamer schimmel- en aanslagvrij gemaakt:
- Plafond
- Douchewanden
- Vloeren
Je hebt de volgende onderdelen goed gereinigd, ontkalkt en vrijgemaakt van zeepresten:
- Vloeren
- Plafond
- Wanden
- Sanitair
- Toilet
- Doucheputje

Je verlichting in je badkamer werkt en laat je in goede staat achter.
Je hebt je ventilatierooster schoongemaakt en deze is vrij van beschadigingen.

STAP 4: OVERNAME VAN JE SPULLEN
TIPS &
TRICKS

TIPS & TRICKS VOOR JE BEGINT MET HET VERHUIZEN VAN JE PERSOONLIJKE SPULLEN
Heb jij spullen in je studio staan die overgenomen kunnen worden? Denk bijvoorbeeld aan je kast, bed,
matras of koelkast. Dan kan het zijn dat de nieuwe bewoner interesse heeft. Dit kan veel tijd schelen bij
het verhuizen voor jou en de nieuwe bewoner!
Is de nieuwe bewoner bekend? ➝ Deel dan jouw contactgegevens met ons, bij interesse zal de nieuwe
bewoner contact met je opnemen.
Is de bewoner nog niet bekend of niet geïnteresseerd? ➝ verwijder al je persoonlijke spullen uit de
studio voor de eindinspectie.

BIJLAGE
AANBEVOLEN PRODUCTEN
Keuken

Mr Muscle is verkrijgbaar in de supermarkt.

Badkamer

Antikal is verkrijgbaar in de supermarkt.

Muren

Matte muurverf RAL 9010 en matte muurverf WIT is verkrijgbaar bij de Action.

