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Λίστες
επιθεώρησης της
κατοικίας
Αν και η κατοικία θα καθαριστεί μετά το check out των
προηγούμενων επισκεπτών, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε μια επιθεώρηση πριν από
την άφιξη των επόμενων επισκεπτών. 
Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποια γρήγορο
καθαρισμό σε τοπικά σημεία ή ξεσκόνισμα, ανάλογα με
το πόσο διάστημα έχει υπάρξει μεταξύ των επισκεπτών,
και θα πρέπει να τοποθετήσετε όλες τις βασικές
παροχές όπως νερό καφέ σαμπουάν κτλ.
Να θυμάστε ότι το πλεονέκτημα των ενοικιαζόμενων
κατοικιών είναι ότι οι επισκέπτες νιώθουν σαν να
βρίσκονται στο σπίτι τους μακριά από το σπίτι τους.
Θέλουν να απολαύσουν τις ίδιες ανέσεις που θα είχαν
στο σπίτι τους, αλλά με την ατμόσφαιρα πολυτέλειας
που σχετίζεται με ένα ξενοδοχείο. Χρησιμοποιήστε τις
λίστες δείγμα παρακάτω ως κατευθυντήρια γραμμή για
τη δημιουργία της δική σας μοναδική λίστας ελέγχου.



-  Παρέχετε 24ωρο αυτοματοποιημένο check-in, ώστε να μπορούν να μην έχουν-έχετε άγχος εάν καθυστερήσει η άφιξή τους.
Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας key box ή ένα σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί.
-  Βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες έχουν τη σωστή διεύθυνση, πληροφορίες check-in, οδηγίες στάθμευσης, κλειδιά ή κωδικούς
κλειδώματος και ένα τηλεφωνικό αριθμό για να επικοινωνήσουν μαζί σας.
-  Παρέχετε τους απαραίτητους κωδικούς και πληροφορίες εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, κωδικοί πρόσβασης Wi-Fi,
χάρτες, τοπικά εστιατόρια ή πληροφορίες περιήγησης και οδηγίες για ηλεκτρονικά και συσκευές. Συμπεριλάβετε πληροφορίες
σχετικά με το θερμοσίφωνα, τη λειτουργία του υδρομασάζ εάν έχετε ένα και άλλα επιπλέον στοιχεία, όπως ηχοσύστημα ή
μπάρμπεκιου. 
-  Προσπαθήστε να προβλέψετε τυχόν ερωτήσεις που μπορούν να υποβάλουν και να παράσχετε πληροφορίες που περιέχουν
τις απαντήσεις.
-  Δημιουργείστε ένα κατάλογο κανόνων κατοικίας και ειδικές οδηγίες, όπως πού να τοποθετήσουν τις γεμάτες σακούλες
απορριμμάτων.
-  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν φρέσκες, καθαρές πετσέτες (συμπεριλαμβανομένων πετσετών χεριών, και πετσετών μπάνιου) και
άφθονο χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα.
-  Παρέχετε κρεμάστρες στις ντουλάπες και σίδερο και σιδερώστρα, καθώς και στεγνωτήρα μαλλιών σε κάθε μπάνιο και
καφετιέρα στην κουζίνα ή το ντουλάπι.
-  Αποθηκεύστε στο ντουλάπι και / ή το ψυγείο τις βασικές ανάγκες για μαγείρεμα. Συμπεριλάβετε μπαχαρικά και δωρεάν είδη
όπως, καφέ, τσάι ή εμφιαλωμένο νερό.
-   Διαθέστε προϊόντα περιποίησης όπως σαμπουάν και σαπούνι. Για μια επιπλέον ειδική πινελιά, συμπεριλάβετε ξυραφάκια
μίας χρήσης, κρέμα ξυρίσματος, μάσκες προσώπου, αφαίρεση μακιγιάζ, αντηλιακό, αλόη κ.λπ.
-  Διαθέστε απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, σφουγγάρια, απορρυπαντικό ρούχων και άλλα είδη καθαρισμού.
-  Παρέχετε επιπλέον μαξιλάρια και κουβέρτες και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά και τακτοποιημένα.
-  Επιπλέον: Εξετάστε την τοποθεσία και τις μοναδικές ανάγκες της κατοικίας σας. Προμηθεύστε επιπλέον αντικείμενα που
μπορεί να είναι χρήσιμα, όπως παιχνίδια στη πισίνα.

Λίστα επιθεώρησης της κατοικίας πριν από τη νέα άφιξη



Είναι λογικό να αναμένετε από τους επισκέπτες σας να κάνουν ένα
ελάχιστο καθαρισμό πριν φύγουν, και να περιμένετε να εκτιμήσουν τις
ενέργειές σας κατά τη διαμονή τους. 
Εξαιτίας αυτού, είναι λογικό να αφήσετε μια σύντομη λίστα πράξεων
που ζητάτε από τους επισκέπτες καθώς φεύγουν. Οι οδηγίες
αναχώρησης για τους επισκέπτες σας μπορεί να περιλαμβάνουν:
-  Να απενεργοποιήσουν όλα τα φώτα και τις συσκευές.
-  Να κλείσουν ή/και να και κλειδώσουν όλες τις πόρτες.
-  Να πλύνουν τα πιάτα ή να τα βάλουν στο πλυντήριο πιάτων.
-  Να τοποθετήσουν όλες τις σακούλες σκουπιδιών στα προεπιλεγμένα
σημεία.
-  Να αφήσουν τα κλειδιά μέσα στη κατοικία ή στο key box.

-  Επιπλέον: Να αφαιρέσουν τα κλινοσκεπάσματα και να τα αφήσουν
στο δωμάτιο πλυντηρίων.

Φροντίστε να τους στείλετε ένα ευχαριστήριο μήνυμα αργότερα για να
δείξετε την εκτίμησή σας.

Λίστα ενεργειών που ζητάτε από τους
πελάτες σας στην αναχώρηση



Πραγματοποιήστε επιθεώρηση μετά τη διαμονή, για να βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει
κατι ή έχει καταστραφεί. Ελέγξτε για προσωπικά αντικείμενα που ενδέχεται να
έχουν αφήσει και οι επισκέπτες σας και επιστρέψτε τα το συντομότερο δυνατό.
Εάν συμφωνηθεί από το συνεργείο καθαρισμού σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε
ορισμένα στοιχεία επιθεώρησης και απλής συντήρησης. Για παράδειγμα:
-  Ελέγξτε και αντικαταστήστε τους λαμπτήρες.
-  Ελέγξτε και ρυθμίστε την ώρα στο ρολόι του φούρνου.
-  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τηλεχειριστήρια και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι
παρόντα και λειτουργούν.
-  Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τις μπαταρίες σε ανιχνευτές καπνού και
μονοξειδίου του άνθρακα.
-  Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές λειτουργούν και τα κλειδιά έχουν επιστραφεί.
-  Ρυθμίστε τους θερμοστάτες στην κατάλληλη θερμοκρασία για ένα άδειο σπίτι.
-  Ελέγξτε για παράσιτα, λεκέδες και άλλες ζημιές.
-  Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
-  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μαγειρικά σκεύη είναι καθαρά, παρόντα και σε καλή
κατάσταση.
-  Αφαιρέστε τα σκουπίδια που έμειναν πίσω και πλύνετε τα άπλυτα πιάτα.

Λίστα ελέγχου μετά την παραμονή - γενικός
καθαρισμός (1ο Μέρος)



-  Καθαρίστε το φούρνο, τη μαγειρική εστία, τους πάγκους, τους νεροχύτες, το
ψυγείο, το φούρνο μικροκυμάτων, το τραπέζι και τις καρέκλες.
-  Απολυμάνετε την κουζίνα και τα μπάνια, συμπεριλαμβανομένων των κάδων
απορριμμάτων.
-  Καθαρίστε τουαλέτες, μπανιέρα και ντους.
-  Πλύνετε και αντικαταστήστε τα σεντόνια, τις μαξιλαροθήκες / προστατευτικά, τις
κουβέρτες τα μαξιλάρια τις πετσέτες και στρώστε τα κρεβάτια σύμφωνα με τα
πρότυπα ξενοδοχείου.
-  Ξεσκονίστε, ανεμιστήρες, κορνίζες, μπαμπού κ.λπ. από την οροφή έως το
δάπεδο.
-  Ισιώστε τα έπιπλα και τα μαξιλάρια.
-  Πλύνετε τα παράθυρα και τα τζάμια μέσα και έξω και τα περβάζια.
-  Ελέγξτε και καθαρίστε το μπάρμπεκιου ή άλλες επιπλέον παροχές.
-  Βεβαιωθείτε ότι στα μπάνια έχουν επανατοποθετηθεί όλα τα toiletries οι πετσέτες
και χαρτιά υγείας. 

Λίστα ελέγχου μετά την παραμονή -
γενικός καθαρισμός (2ο Μέρος)



-  Βάλτε απολυμαντικό υγρό στις λεκάνες των τουαλετών και συσκευές απολύμανσης. 
-  Βεβαιωθείτε ότι τυχόν χαλιά δαπέδου δεν είναι λερωμένα και αν ναι αντικαταστήστε
τα ή αφαιρέστε τα και πλύνετε τα λερωμένα.
-  Βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί αρωματικά και κεράκια στα μπάνια ή/και
στις κρεβατοκάμαρες. 
-  Βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί γεμάτες συσκευές απώθησης κουνουπιών
σε όλους τους χώρους ή τουλάχιστον στις κρεβατοκάμαρες. 
-  Βεβαιωθείτε ότι στη κουζίνα έχουν επανατοποθετηθεί νερά τσάι καφές κτλ. και ότι οι
συσκευές είναι καθαρές και έτοιμες προς χρήση,
-  Καθαρίστε τους εξωτερικούς χώρους και τα εξωτερικά έπιπλα και
επανατοποθετήστε τα στη σωστή θέση αν έχουν μετακινηθεί.

Λίστα ελέγχου μετά την παραμονή -
γενικός καθαρισμός (3ο Μέρος)



-  1 φορά το χρόνο τουλάχιστον πλένουμε με πιεστικό μηχάνημα τους
εξωτερικούς τοίχους της κατοικίας ειδικότερα αν είναι σε εξοχή και αν χρειαστεί
τους βάφουμε.

-  Βάφουμε τους εσωτερικούς τοίχους εάν χρειάζεται

-  Βάφουμε παντζούρια και εξωτερικά έπιπλα εάν χρειάζεται. 

-  Ανά τακτά διαστήματα καθαρίστε τα φίλτρα των air-condition 
      
-  Να υπάρχει τακτική συντήρηση της πισίνας

-  Αν η κατοικία είναι σε εξοχή τοποθετήστε εγκεκριμένα προϊόντα απώθησης
εντόμων ή/και ερπετών.

-  Αν έχετε δέντρα ή/και φυτά ποτίστε τα συντηρήστε τα τακτικά με εγκεκριμένα
προϊόντα ενδυνάμωσης και αποφυγής ξήρανσης.

Διαρκείς Ενέργειες



ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 16 & ΜΕΤΑΞΑ

CONTACT@QUALITYBRANDVILLAS.COM

+30 2108986000, MOB/WHATSAPP/VIBER: +30 6932213362

Quality Brand
Villas Offices

www.QualityBrandVillas.com


