
Airbnb's 
aangescherpte 
Hygiënemaatregelen
Aan de slag in vijf 
simpele stappen.



Schoonmaken is nu 
belangrijker dan ooit

Masker op, 
handschoenen aan. 
Het is tijd om te gaan 
schoonmaken als 
nooit tevoren.

Met de hulp van vooraanstaande 
deskundigen op het gebied van 
gezondheid en hygiëne, hebben 
we vijf stappen ontwikkeld 
die je helpen elk deel van je 
ruimte schoon te maken en te 
ontsmetten.

Zorg ervoor dat je voldoende 
tijd hebt om schoon te maken, 
ongeveer 45 minuten per kamer. 



Hoe je deze gids 
gebruikt

Deze gids is een handig visueel overzicht van 
het vijfstappenplan voor het schoonmaken 
en ontsmetten van je ruimte. Super handig 
om bij de hand te hebben en op je telefoon te 
bewaren. 

Wil je de stapsgewijze instructies uitprinten voor 
jezelf en/of je schoonmaker(s)? Download dan 
het handboek. 

https://www.airbnb.com/cleaning/handbook
https://www.airbnb.com/cleaning/handbook


1. voorbereiden
2. schoonmaken
3. ontsmetten
4. controleren
5. klaarmaken

De vijf stappen



Stap 1: voorbereiden -
veiliger schoonmaken



Stap 1: voorbereiden

   Ga niet direct naar binnen 
(raadpleeg de lokale 
richtlijnen voor de exacte 
wachttijd). 

   Was je handen minimaal 20 
seconden met warm water en 
zeep.

   Trek voordat je de ruimte 
betreedt een masker, 
schort, handschoenen 
en schoenhoezen aan 
(aanbevolen).

   Ventileer de ruimte door 
ramen open te zetten en 
eventuele ventilatoren aan te 
zetten.

   Zorg dat je alles klaar hebt 
staan, zoals stofzuigers, 
dweilen, enz.. 

   Haal de genoemde 
schoonmaakmiddelen 
in huis, waaronder een 
ontsmettingsmiddel dat is 
goedgekeurd door officiële 
instanties.

Veiligheid voorop: lees altijd de gebruiksaanwijzing van jouw 
schoonmaakmiddelen.

http://www.rivm.nl
http://www.rivm.nl


Eerst schoonmaken, 
daarna desinfecteren

Schoonmaken houdt in dat 
je bacteriën en vuil verwijdert 
van oppervlakken. Gebruik 
bijvoorbeeld een spons met 
allesreiniger om het aanrecht 
of fornuis af te nemen.

Desinfecteren houdt in dat 
je chemicaliën gebruikt om 
het aantal ziektekiemen en 
bacteriën te verminderen. Spuit 
bijvoorbeeld een chemisch 
ontsmettingsmiddel op 
oppervlakken die vaak worden 
aangeraakt, zoals deurklinken.



Stap 2: schoonmaken -
stof en vuil 
verwijderen



Stap 2: schoonmaken

   Leeg alle vuilnisbakken en 
vervang de vuilniszakken.

   Was al het linnengoed zo heet 
mogelijk in de wasmachine.

   Zorg ervoor dat alle afwas 
gedaan is en er niets in de 
vaatwasser of gootsteen 
staat.

   Veeg of stofzuig alle vloeren. 

   Maak alle harde oppervlakken 
schoon met water en zeep.

   Volg de instructies van 
de fabrikant om zachte 
oppervlakken schoon te 
maken.

Het is moeilijk, maar raak je gezicht niet aan tijdens het 
schoonmaken.



Stap 3: ontsmetten



Stap 3: ontsmetten

   Spuit een schoongemaakt 
oppervlak in met 
een goedgekeurd 
ontsmettingsmiddel. 

   Laat het ontsmettingsmiddel 
goed inwerken en volg de 
instructies van de fabrikant. 

   Laat aan de lucht drogen.

   Bij het gebruik van 
schoonmaakdoekjes: één 
doekje per oppervlak.

Azijn is sterk, maar bacteriën zijn sterker. Natuurlijke 
ontsmettingsmiddelen zijn niet goedgekeurd door 
officiële instanties. 



Stap 4: controleren -
oppervlakken 
die vaak worden 
aangeraakt



Stap 4: controleren

   Zorg dat alle oppervlakken 
die vaak worden gebruikt zijn 
ontsmet (zie onderstaande 
lijst). 

   Bekijk de richtlijnen voor elke 
kamer. 

   Controleer of er 
onderhoudstechnische 
kwesties zijn, zoals 
gloeilampen die moeten  
worden vervangen.

   Controleer of er 
schoonmaakproducten 
of ontsmettingsmiddelen 
moeten worden aangevuld.



Stap 5: klaarmaken
van de ruimte



Gasten hebben ons verteld dat ze tijdens hun verblijf gebruik 
willen maken van schoonmaakmiddelen. Misschien kun je een 
schoonmaakpakket voor je gasten klaarzetten, met producten 
die je vertrouwt en dit pakket op je advertentiepagina noemen. 

Stap 5: klaarmaken

   Was je handen en trek schone 
handschoenen aan voordat je 
benodigdheden, handdoeken  
of beddengoed voor gasten 
bijvult.

   Doe de deur achter je dicht, 
ontsmet de deurknop en 
betreed de ruimte niet meer 
na het ontsmetten.  

   Gooi schoonmaakspullen en 
beschermende kleding op 
een veilige manier weg of was 
deze.

   Zorg voor een 
schoonmaakpakket voor 
gasten met keukenrol, 
ontsmettingsmiddelen en 
extra handzeep. 

   Print de samenvatting van het 
schoonmaakprotocol uit voor 
gasten. 

   Hard gewerkt... daar mag je 
echt trots op zijn! 

https://s3.amazonaws.com/assets.airbnb.com/help/cleaning-resources/cleaning_summary/p3_p4/CleaningChecklist_NL-NL.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.airbnb.com/help/cleaning-resources/cleaning_summary/p3_p4/CleaningChecklist_NL-NL.pdf


Je kunt het!

Oppervlakken die vaak 
worden aangeraakt.

•  deurknoppen en handgrepen 

•  lichtschakelaars

•  afstandsbedieningen

•  tafels

•  ventilatoren

•  lampen

•  vensterbanken en raamgrepen

•  sleutels en sleutelkastjes

•  leuningen

•  vuilnis- en recyclingbakken

•  wastafels

•  apparaten

•  zout- en pepermolens 

•  keukengerei

•  stoelen

•  toiletten

•  douches en badkuipen

•  douchegordijnen en -deuren

•  shampoo, conditioner en  
handzeep

•  föhn 

•  jouw Airbnb-welkomstgids



Je kunt het!

Zorg dat je dit op 
voorraad hebt.

•  allesreiniger

•  ontsmettende allesreiniger

•  glasreiniger

•  bleekmiddel

•  wasmiddel

•  vlekkenverwijderaar

•  vaatwasmiddel

•  tapijtreiniger

•  vloerreiniger

•  poetsmiddel voor hout en 
meubels

•  schoonmaakmiddel voor de 
oven

•  ontvetter voor de oven

•  schimmelreiniger (indien nodig)



Deze gids is een samenvatting van het handboek. 
De gids is niet volledig en niet bedoeld voor gebruik 
zonder eerst het hele handboek te lezen waarin 
belangrijke aanvullende informatie over schoonmaken 
staat, Airbnb's hygiënemaatregelen en andere 
verklaringen van Airbnb. Verder raden we je aan 
de eventuele richtlijnen van de lokale overheid op 
te volgen. De gids biedt geen enkele garantie van 
volledigheid, doeltreffendheid of iets anders. Als 
je besluit om het protocol te volgen, erken je dat je 
mogelijk extra stappen moet zetten om jezelf, je team 
en je gasten te beschermen en dat je gasten nog 
steeds een overdraagbare ziekte kunnen oplopen 
(zoals COVID-19), zelfs als je de stappen in het 
handboek volgt. Airbnb is niet verantwoordelijk voor 
eventuele verwondingen of ziekten als gevolg van het 
volgen van deze richtlijnen. 


