
Checklist afsluiten kantine. 
 

De kantine sluit om 18.00 uur. Dus het is handig om op tijd te beginnen 
met opruimen en schoonmaken. 

Sommigen van jullie weten precies wat er moet gebeuren voor je de 
kantine afsluit, maar sommigen ook niet.  

Om het ook leuk te houden voor de mensen die morgenochtend in de 
kantine komen hebben we deze checklist gemaakt. Waarin alles is 
aangegeven wat er moet gebeuren voor jullie weg gaan. 

Als je de lijst afvinkt weet je zeker dat je niets vergeet. 

 

 

Aanvullen koelkasten • Check alle koellades en 
kasten en kijk of er nog iets 
aangevuld moet worden. 

• Voorraad vind je in het 
magazijn achter de keuken 

 

Bijvullen mandjes 
thee 
koffiemelk/suiker etc 

• Vul de mandjes op de bar. De 
voorraad hiervan staat in het 
kastje linksonder het 
koffiezetapparaat 

• Als het hier niet meer staat in 
het magazijn 

 

Opruimen 
thermoskannen 

• Gooi de thermoskannen leeg 
en spoel ze om 

 

Biertap • Laat het water van de 
spoelbak leeglopen en maak 
alles schoon met een sopje 

• Droog het daarna af met een 
theedoek 

• Zorg dat er geen glazen meer 
staan (vanwege de 
Coronamaatregelen 
gebruiken we op dit moment 
geen glas 

 



Lege flessen • Leeg de bak van de lege 
flessen achter de bar in de 
glasbak die links om het 
hoekje van de keukendeur 
staat. 

 

Bar • Maak de bar leeg en maak dit 
schoon met een sopje 

 

Vuilnisbakken • Leeg de vuilnisbakken achter 
de bar en in de kantine en 
gooi deze in de containers 
naast het hoofdveld 

• Doe nieuwe vuilniszakken in 
de bakken 

 

Tafels • Haal een doekje over de tafels 
en zet de stoelen goed. 

 

Vegen • Veeg de kantine aan.   
Muziekinstallatie • Zet de muziekinstallatie uit. 

• Boven de computer zodat er 
geen lampjes meer branden 

• De computer schakelt vanzelf 
uit 

 

TV’s  • Zet alle televisieschermen uit. 
• Vergeet de schermen in de 

gang niet 
• De prijslijst gaat gelijk uit met 

het licht 

 

Licht • De kleine lampjes boven de 
tafel gaan uit met de witte 
afstandsbediening 

• Alle het andere licht kun je in 
1 keer uitschakelen d.m.v. de 
schakelaar onder het alarm in 
de keuken 

 

Alarm erop • Check of alle deuren en 
ramen gesloten zijn. Als alles 
klaar is zet je het alarm aan 
d.m.v.de tag. 

• Mocht het alarm er niet 
opgaan komt dit heel vaak 
omdat de schuifdeuren dan 
niet goed zitten. 

 



• Aan de bovenkant zitten 
blokjes die precies onder 
elkaar moeten zitten. 

• Als het alarm erop zit doe je 
de sleutel in de kluis in de 
keuken. Hier heb je ongeveer 
40 sec voor. 

 


