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Bij binnenkomst de voordeur goed sluiten. 

 

Zet de thermostaat van de verwarming (bij garderobe) met draaiknop op gewenste 

temperatuur. In de betreffende ruimte de radiator(en) instellen.  

 

Zo nodig de bloemen water geven; voor vertrek de bloemen uit de zon zetten. 

 

Bij verlaten van een ruimte:  

- vaatwerk en gebruikte spullen schoon en op hun plek 

- radiator(en) dichtdraaien -op deze stand behouden ruimtes wel basiswarmte 

- lichten uit  

- ventilator Singelkamer uitzetten in keuken 1e etage 

- in de zomer gordijnen of luxaflex sluiten tegen te veel zonnewarmte 

- keuken-tuindeur, balkondeuren en (boven)ramen sluiten 

- kamerdeuren open laten. 

 

Bij verlaten van Zonneoog: 

- de thermostaat op 17° draaien, tenzij andere gebruikers nog in het pand zijn 

- lichten trappenhuis en hal uit 

- de voordeur goed sluiten; wie het pand als laatste verlaat: deur op nachtslot. 

 

- Leg je iets voor iemand neer: plak er een briefje op ‘van wie en voor wie’. 

- Als je in de koelkast iets voor jezelf bewaart: schrijf je naam en datum erop. 

- De voorraden worden geregeld aangevuld. Als je toch iets mist: kijk in het overzicht 

  ‘waar staan de boodschappen’; dit vind je in beide keukens aan de binnenzijde van een 

  bovenkastdeurtje.  

 

- EHBO-spullen staan in keukenkastje 1e verdieping; op open plank bovenkastje rechts. 

- Vluchtladder op balkon 1e etage achterzijde - in witte kastje. 

- Blusdeken in beide keukens. 

 

Afval:  

- papier in witte dozen in bibliotheek en secretariaat 

- afvalglas, zoals lege flessen, zelf meenemen voor de glasbak 

- restafval (incl. lege waxinelichtjes, plastic en metaal) in een pedaal-/afvalemmer. 

Vuile was:  

- de wasmand staat onderaan de keldertrap voor iedereen om de vuile was in te werpen 

- voor Zonneoogleden om mee te nemen voor een wasbeurt 

- schone was ligt in de garderobekast. 

Schoonmaak en onderhoud: 

- zie handleiding schoonmaak in de garderobekast bij de schoonmaakmiddelen 

- voor de marmoleumvloer in de Ontmoetingsruimte: plaats kopje op schoteltje 

- verwijderen van kaarsvet van gladde vloeren: gebruik de krabber die in elke ruimte ligt. 

 

Meldingen over mankementen of andere bijzonderheden mailen naar info@zonneoog.nl. 
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