
Afzuigkap en -filter schoonmaken

Elke drie maanden, filter eens per jaar 

vervangen (deze maand bijvoorbeeld).

Controleren en schoonmaken 
van ventilatieroosters

Doe dit minimaal twee keer per jaar, zodat 
ze niet verstoppen en de lucht niet langs 
vieze roosters gaat.

Wasdroger

Van binnen en buiten schoonmaken 
met water en een doekje, ontkalken, 
condensor schoonmaken en 
eventueel vervangen. Schoonmaken en doorspoelen 

van afvoerputjes binnenshuis

Grondig doorspoelen van de afvoeren. 
Afvoerputje/roosters in douche/bad losmaken 

en ook aan de onderkant schoonmaken.

Reinig de wasmachine

Ontkalken en van binnen en buiten 

schoonmaken. Check of de afvoer lekt, 
check het afvoerfilter op vuilresten. Sluit 
de rubberring nog goed? Is de trommel 

roestvrij?

Check sluitwerk 
van ramen en deuren 

Kieren dichten, plaats eventueel gecertifi-
ceerde sloten (denk ook aan raamsloten).

Klussen- en wensencheck 
voor het komende jaar

Heeft u zelf specifieke wensen voor dit 
nieuwe jaar? Bedenk voor uzelf wat uw 

persoonlijke extra wensen voor dit jaar zijn. 

Douchekop controleren 
op kalkafzetting

Zorg dat u volop van uw douchestraal 
kan blijven genieten.

Tuin 

Maak alvast een snoeiplan voor het hele
jaar. Grootse tuinplannen? Maak nu alvast
een afspraak met een hovenier via 
De Woningwachter

Tuin 

Start met onkruid wieden (t/m november).

Tuin 

Planten en zaaien, eerste onkruid wieden. 
Begin met planten in het bloemperk 
(kijk per plant wanneer precies). Maak een 
zaaiplan en start eventueel al met zaaien 
(kijk per zaad wanneer precies). 

MAARTJANUARI FEBRUARI
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Zonneschermen controleren

Werken de zonneschermen goed, zijn de 
eventuele doeken heel? Ook de airco mag 
even worden gecontroleerd.

Schilderwerk 
binnen checken

Mochten uw muren aan een laag 
nieuwe verf toe zijn, dan kunt u dat 
in de komende, warmere periode doen. 
Nu kunt u uw huis makkelijk ventileren. 

Klokthermostaat 
opnieuw installeren

Zet de thermostaat bij voorkeur op een 
vaste lage stand voor de komende maanden.

Afzuigkap en -filter schoonmaken

(elke drie maanden)

Check kelder en kruipruimtes 
op lekkages, zeker bij oude huizen

Loop alle ondergrondse ruimtes en leidingen 
even grondig na op lekkages, schimmels, etc.

Vuilnisbakken uitspuiten

Doe dat vervolgens elke maand even t/m 
september i.v.m. de warmte.

Check buiten op schilderwerk, 
voegen en eventuele scheurtjes 
in de buitenmuren 

Tussen april en oktober is het weer ideaal 
voor buitenschilderwerk. Bij een temperatuur 
tussen 10 en de 25 graden droogt de verf 
goed. Een schilder regelt u eenvoudig via 
De Woningwachter

Binnenkranen checken 
op speling en vastzetten

Werken de binnenkranen goed of is er spe-
ling ontstaan? Gebruik/vervang eventueel 
de rubbertjes en draai de kranen goed vast. 

Tuin 

Checken van hekken en schuttingen. 
Beitsen van de schutting en eventuele houten 
tuinmeubelen/tuinhuis. Begin nu met onkruid 
wieden op de meest opvallende plekken. 
Vervolgens bijhouden t/m oktober/november. 

Tuin 

Gazon bemesten. Terras schoonmaken, 
verwijderen van groene aanslag. Dakgoten 
legen. Dakafvoer en regenpijpen schoonmaken. 

Kozijnen schoonmaken 

De kozijnen buiten goed schoonmaken 
en eventueel (bij houtwerk) schilderen.

Koelkast goed schoonmaken

Maak de koelkast voor de zomer alvast 
een keer goed schoon. Check ook de 
deur: sluit die goed af?

Tuin

Start met grasmaaien, t/m oktober 
(bij heet weer in de komende 
maanden niet te kort i.v.m. 
verbranden van gras)
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Controleer voegen 
van muren en vloeren

Controleer alle voegen van de muren binnen 
en buiten, en van de vloeren binnen. Geen 
gaten of afgebroken stukken? Check ook 
meteen of er scheuren in de muren zitten. 

Afzuigkap en -filter schoonmaken

(elke 3 maanden)

Tuin

Verwijder algen op het terras, stenen 
tuinpaden en de stoep

Ventilatieroosters schoonmaken

Maak de ventilatieroosters weer goed 
schoon voor een goede doorstroming 
en gezonde lucht.

Dakgoten checken op scheuren en 
lekkages, schoorsteen laten vegen

De herfst komt eraan, zorg dat de dakgoten 
hun werk goed kunnen doen.

Veiligheids- en 
duurzaamheidscheck

Laat checken of uw huis veilig en 
comfortabel is voor u (mobiliteit, inbraak en 
brand). Check meteen hoe u nog slim kan 
verduurzamen en besparen. U kunt hiervoor 
bij De Woningwachter terecht. 

Tuin

Kale plekken in het gazon door de 
zon of gebruik? Gras zaaien!

Cv’s in huis ontluchten, ketel 
bijvullen, controle

Alle cv’s ontluchten en eventueel water 
bijvullen (cv-ketel) bij een lage druk. Moet 
uw cv-ketel weer worden gecontroleerd? 
Regel dat deze maand. Klokthermostaat 
eventueel aanpassen. 

Controleer de 
buitenverlichting alvast 

Zorg dat u buiten goed zicht heeft als 
het weer donkerder wordt straks.

Huis controleren op warmteverlies

Zorg dat er geen luchtlekken meer zijn 
om onnodig warmteverlies in de komende 
maanden te voorkomen. 

SEPTEMBERJULI AUGUSTUS
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Check buiten schilderwerk en muren

In de zomermaanden slijt het schilderwerk, net 
als in de winter. Werk het schilderwerk deze 
maand nog eventueel bij. 

Afzuigkap en -filter schoonmaken

(elke 3 maanden)

Controleer alle afvoeren 
binnen nog eens goed. 

Door vuil in de afvoeren van bijvoorbeeld de 
badkamer en de keuken loopt water moeilijk 
weg. Verwijder nu ook het vuil uit de leidingen 
onder de wastafel en het aanrecht.

Brandalarm / rookmelders en 
koolmonoxidemelders check

Check voor uw veiligheid of alle melders 
nog goed werken. 

Voorkom bevroren leidingen

Isoleer de leidingen in ruimtes waar het 
kan gaan vriezen en waar leidingen lopen, 
zoals de kelder of bijkeuken. 

Buitenkranen afsluiten

Buitenkranen aftappen en afsluiten i.v.m. 
eventuele vorstschade, tuinslang leeg 
laten lopen en opbergen. 

Tuin

Lentebollen planten, tuinmeubelen schoon 
en droog in de schuur zetten, blijf planten 
in bakken en potten bewateren (als er geen 
vorst is), Tuinplanten beschermen tegen kou.

Dakgoten leeghalen

Nog een keertje dit jaar, de laatste 
herfstbladeren verwijderen. 

Check elektriciteitspunten

Voorkom lussen van verlengkabels tijdens 
de feestdagen. Heeft u voldoende en de 
juiste elektriciteitspunten?

Vriezer & Koelkast 
ontdooien en schoonmaken

Ontdooien (bij voorkeur bij vorst, zodat u 
de inhoud even buiten kunt bewaren) en 
meteen goed schoonmaken.

Tuin: sneeuw en/of vorst?

Vegen en zout of zand halen en als 
nodig strooien op het terras, tuinpad en 
de stoep. Leg de vliesdoeken voor de 
bollen en planten stand-by. 

DECEMBEROKTOBER NOVEMBER
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