
De Verhuurchecklist
maak jouw vakantiehuis compleet



DOE DE CHECK
Wij geven je een checklist die jij kunt gebruiken om jouw vakantehuis compleet te maken, zodat het je 
huurders aan niks ontbreekt.

WOONKAMER
Dit is de plek waar je gasten ontspannen. Dus zorg dat de woonkamer voorzien is van de volgende zaken. 
Dan voelen jouw gasten zich helemaal thuis. 
 
 Boeken en magazines  
 Informatiemap met tips voor de omgeving 
 Kleurboeken pennen en potloden( als er kinderen mee komen) 
 Speelgoed 
 Speelkaarten en bordspellen

BADKAMER
Om een geduchte concurrent te zijn voor hotels zorg er dan voor dat alles is aangevuld met deze badkamer 
basics die veel gasten vergeten. 
 
 Badhanddoeken (2 per gast)
 Strandhanddoeken (als dat relevant is) 
 Toiletpapier 
 Haardroger/föhn 
 Vuilnisbakje 
 Toiletartikelen 
   Handzeep 
     Shampoo en conditioner 
     Douchgel

SLAAPKAMER
Bezorg je gasten een goede nachtrust door de slaapkamer compleet te maken met onderstaande zaken. 
 
 Bedlinnen en kussens 
 Extra linnenset, dekens en kussens 
 Airco, verwarming en/of ventilator 
 Bedlamp 
 Wekker 
 Kluis voor paspoorten en waardevolle items 
 Kinderbedje (indien van toepassing)



KEUKEN
De keuken is het centrum van het huis waar alles draait om gemak. Door deze zaken altijd ruim aanwezig 
te hebben houd jij je gasten blij.
 
 Thee en koffie 
 Waterkoker en koffieapparaat 
 Magnetron 
 Broodrooster 
 Keukengerei 
 Zout & peper, suiker  
 Olijf- of zonnebloemolie 
 Kruiden en specerijen 
 Borden en bestek 
 Glazen en kopjes  
 Potten en pannen 
 Handzeep 
 Keukenlinnen (vaatdoekjes, droogdoek, handdoek) 
 Vaatwasblokjes (indien vaatwasser aanwezig) en afwasmiddel 

TUIN OF BALKON
Jouw gasten willen niet alleen binnen van alle 
gemakken voorzien zijn. Dus zorg dat jouw tuin of 
balkon is voorzien van de volgende zaken. 
 
 Tuinzitje met kussens 
 Barbecue 
 Vuurkorf 
 Parasol 
 Ligstoelen of hangmat 
 Citronella kaars 

ALGEMEEN EN SCHOONMAAK 
Om het verblijf van jouw gasten helemaal 
compleet te maken is het handig om ook de 
volgende zaken in huis te halen. 
 
 Allesreiniger 
 Bleek 
 Ontsmetter 
 Vuilniszakken 
 Bezem 
 Stoffer en blik
 Stofzuiger
 Toiletpapier 



VOOR DE VEILIGHEID
Door deze items aanwezig te hebben in jouw vakantiehuis laat je zien dat je niet alleen de gast wil 
bedienen in zijn gemak, maar ook in zijn veiligheid/gezondheid.
 
 Werkende rookmelders 
 Koolmonoxidemelder 
 Brandblusser 
 Traphekje (indien van toepassing) 
 EHBO kit 
 Alcoholdoekjes 
 Rol hechtpleister  
 Verbandschaar  
 Witte watten  
 Pleisters 30 stuks 
 Gaaskompres  
 Elastisch hydrofiele zwachtel  
 Snelverband  
 Universeel (steun)windsel  

DAT BEETJE EXTRA
Jouw gasten waarderen het altijd als jij net dat beetje extra doet. Dus om dat beetje extra te bieden zorg 
dat deze zaken aanwezig zijn.
 
 Wasmachine 
 Droger of droogrek 
 Strijkijzer en strijkplank 
 Digitale televisie of kabeltelevisie 
 Smart TV (zodat jouw gasten kunnen Netflixen)  
 Gratis WiFi 
 Bluetooth speakers 
 Slimme thermostaat 
 Gratis fles wijn of welkomstpakket 
 Reservelampen en batterijen 



MEER INFORMATIE NODIG?
Mocht je na het lezen van dit whitepaper nog vragen hebben of wil je meer informatie ontvangen, 
stuur ons dan een mail met jouw vragen aan helpdesk@micazu.com. Wij zullen je dan op al jouw 
vragen een goed antwoord geven. Voor nu hopen wij dat we je meer inzicht hebben gegeven in de 
verhuurmogelijkheden. Misschien wel tot straks! 
 
We helpen je graag verder. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Micazu 
 
Micazu B.V. 
Waldorpstraat 17 
2521 CA Den Haag 
 
071 760 1650 | info@micazu.com | www.micazu.nl 


