JOS ET OSTANUT LOPPUSIIVOUSTA…
Muistathan siivota mökin huolellisesti ja hyvin
Kun mökkilomasi on tulossa päätökseen, tee seuraavat asiat:
1. Imuroi lattiat ja matot ja pyyhi sen jälkeen lattiat kostealla mopilla
2. Tiskaa astiat tai pyöräytä astianpesukone ja laita astiat sen jälkeen paikoilleen
3. Tyhjennä roskakorit ja vie roskapussit roskasäiliöön
4. Tyhjennä kaapit, pakastin ja jääkaappi tuomastasi ruuasta
5. Vie tyhjät pullot ja tölkit mukanasi tai kerää ne siististi muovipussiin
6. Laita huonekalut alkuperäisille paikoilleen
7. Puhdista kaikki tasot: tiskipöytä, liesi, uuni, jääkaappi, mikro ja pöydät
8. Pese WC ja lavuaarit sekä sauna ja pesuhuone
9. Jos olet käyttänyt piha-aluetta,grilliä tai kotaa, huolehdi ne siistiksi
10. Ota lakanat poisvuoteistaja jätä käytetytvuokralakanat ja -pyyhkeet sängyn päälle ja ravistele
vuodevaatteet ulkona
Siivous tulee tehdä kokonaisuudessaan lähtöpäivänä.
Huomioithan, että näiden ohjeiden laiminlyönnistä seuraa ylimääräinen siivouslasku!

IF YOU DID NOT BUY THE FINAL CLEANING…
Just remember to leave the holiday home clean and tidy, accordingto the following steps:
1. Use a vacuum cleaner to clean floors and carpets and wipe the floors using a damp mop
2. Wash up all dishes and put them back to their original places.
3. Take all rubbish out to the waste container.
4. Take all your food with you.
5. Take empty bottles/cans with you or leave them in a plastic bag by the front door.
6. Clean all countertops, tables, hob, oven, fridge and microwave
7. Clean sauna, shower room, toilets and sinks

8. Put all furniture in their original places if you have moved them during your stay.
9. Please ensure that if your property has an outdoor space or barbeque, these are left neat and
tidy.
10. If you have used rented bed linen, please remove them from the beds and leave bed linen and
towels on the top of the beds. Air all bedding outside.
Please notice that you do the final cleaning according to these rules and it should be done totally
on the-day of departure. Otherwiseyou will be charged for the extra cleaning.

