
CLEANING CHECKLIST 

BEDROOM 
The cabin/apartment is privately owned. 

 Air the bedclothes and vacuum the mattresses.
 Fold the bedclothes and place them on the beds.
 Strip any hired bed linen and leave it inside the outer door.
 Wipe down wardrobes and drawers. 

LIVING ROOM 
 Vacuum the furniture, including under sofa cushions.
 Wipe down all furniture and the TV. 
 Empty any ash from the fireplace 

    (due to fire risk, do not use vacuum cleaner for this)

KITCHEN 
 Wash and put away all dishes 

    (no need to wait for the dishwasher to finish). 
 Clean the hob, oven, oven drawer, microwave, cooker hood. 
 Wipe down the fridge. Ensure no food is left in the property. 
 Wipe down the kitchen cabinets and drawers. Don’t forget  

     the bins and recycling.
 Wipe down the kitchen table, draining board and surfaces. 

SHOWER ROOM, TOILET AND SAUNA
 Clean the toilet and sink, wipe down the taps. 
 Wipe down the walls in the shower room.
 Polish the mirror, clean the bathroom cabinet. 
 Sweep the floor. 
 Clean the sauna floor and benches. Empty the bucket. 

HALL
 Wipe down the drying cupboard, including run-off tray.
 Polish the mirror 

GENERAL: FOR THE WHOLE PROPERTY 
 Vacuum and mop all the floors. 
 Take out and shake all mats. 
 Wipe down wardrobes & the cleaning cupboard. 
 Rinse the mop in cold water. 
 Remove all rubbish to designated place.
 Clean the balcony/terrace/ski store/entrance. 

CHECKLIST IF YOU’VE BOOKED 
CLEANING ON DEPARTURE 

 Empty the fridge ensure no food is left in the property.
 Load the dishwasher and turn it on 

    (no need to wait for it to finish).
 Strip any hired bed linen and leave it inside the outer door. 
 Remove all rubbish to designated place.

All inspections of  our resorts are carried out after your departure – 
so do not wait for an inspector. Inadequate cleaning which includes 
some cleaning even if  you have booked «cleaning on departure» will 
result in a charge of  at least NOK 1,500, depending on the size of  
the property and its standard cleaning fee. Smoking in our properties 
will result in a cleaning charge of  at least NOK 6,000.

HUSKELISTE FOR UTVASK 

SOVEROM 
Hytta/leiligheten dere har leid er en privateid enhet. 

 Dyne og pute luftes, og madrassene støvsuges. 
 Dyne og pute brettes sammen og legges på sengene.
 Tørk ut av skap og skuffer. 

STUE 
 Støvsug møblene, også under sofaputene.
 Tørk av alle møblene. 
 Tørk støv av og puss TV-en.
 Tøm evt. peisen for aske (ikke med støvsugeren pga. brannfare). 

KJØKKEN
 All oppvask vaskes opp og settes inn i skap og skuffer 

    (trenger ikke å vente til oppvaskmaskinen er ferdig). 
 Rengjør koketopp, ovn, ovnsskuff, mikrobølgeovn og  

    kjøkkenvifte.
 Tørk ut av kjøleskapet.
 Ikke etterlat matvarer i boenheten.
 Tørk ut av kjøkkenskap og skuffer.
 Husk å fjern søppel og bring den til nærmeste container.
 Kjøkkenbord, oppvaskbenk og avlastningsflater vaskes av. 

DUSJROM, TOALETT OG BADSTUE
 Toalett og servant rengjøres, kranene tørkes av. 
 Veggene i dusjrommet tørkes av. 
 Speilet pusses og baderomsskap rengjøres. 
 Såpeskål rengjøres.
 Gulvet vaskes. 
 Vask gulv og benker i badstuen, og tøm badstuebøtten. 

GANG 
 Tørk ut av tørkeskapet, inkludert avrenningsskuffen. 
 Puss speilet. 

GENERELT FOR HELE BOENHETEN 
 Alle gulv støvsuges og vaskes med fuktig klut. 
 Ta ut og rist alle tepper. 
 Tørk ut av skapene, også bøttekottet. 
 Leid sengetøy legges i gangen. 
 Kast søppel på anvist sted. 
 Rydd balkong/altan/skibod/entré. 

SJEKKLISTE FORHÅNDSBESTILT 
RENGJØRING 

 Tøm kjøleskap og skap for mat
 Oppvask settes i oppvaskmaskinen og settes på 

    (trenger ikke å vente til den er ferdig)
 Leid sengetøy legges i gangen
 Tøm søppel og bring den til nærmeste container 

All kontroll av boenheten skjer etter avreise, ikke vent på kontrollør. 
Ved ikke godkjent utvask/ikke gjort istand etter «forhåndsbestilt reng-
jøring» -instruksen blir du belastet med et gebyr fra kr 1500 avhengig 
av boenhetens størrelse. Ved røyking i boenheten blir du belastet med 
en saneringskostnad på minst kr 6000.


