
DE  VAATWASMACHINE GEBRUIKEN 
Je moet geen afwasmiddel in de vaatwasmachine doen. De machine heeft een automatische vulfunctie voor afwasproduct 
en glansmiddel. 

 

WELKOM IN DE KEUKEN VAN GC DE ZANDLOPER! 

LEES EN RESPECTEER DEZE REGELS ALSTUBLIEFT.  

CONTROLEER HET MATERIAAL ALS JE AANKOMT 

Op elke legplank van de kasten vind je een inventaris van het materiaal. Ontbreekt er iets? Noteer het op het controleblad 

in de grote map. Die ligt in de bovenste lade. Controleer ook het losse materiaal (bakplaten & grillroosters van de ovens en 

het materiaal in de blauwe plastic box onder het gasfornuis).  

 

WAS HET MATERIAAL GOED AF ALS JE HET GEBRUIKT HEBT. ZET HET TERUG OP ZIJN PLAATS. 

Gebruik je eigen handdoeken aub 
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GIET GEEN VETTEN DOOR DE GOOTSTENEN 

 

BORSTEL NA DE LES HET LOKAAL 

Plaats de borstel terug na gebruik. Een basisset met poetsmateriaal vind je onder de afwasbak. 

DANK VOOR JULLIE MEDEWERKING! 

       Het Zandloperteam 

LAAT HET LOKAAL ACHTER ZOALS HET WAS TOEN JE AANKWAM  
Zet de tafels & stoelen terug op hun plaats, sluit de ramen, zet de verwarming uit, doof de lichten en sluit de deuren.  

Als je vertrekt, verwittig je de cafetaria en/of conciërge. 

 

SORTEER JE AFVAL 

Gebruik de afvalcontainer van het lokaal en sorteer je afval (restafval & pmd). Laat lege flessen en glasafval NIET achter 

in het lokaal. Tussen 20 uur en 8 uur is het verboden om glas in de glascontainer te deponeren.  

HANDLEIDINGEN VAN DE APPARATEN 
De handleidingen van alle elektrische apparaten vind je in de grote map in de bovenste lade. Lees ze vóór je de apparaten 
voor de eerste keer gebruikt. Haal ze niet uit de map.  

MAAK VOOR JE DE KEUKEN VERLAAT OPNIEUW DE INVENTARIS VAN AL HET MATERIAAL  

We factureren het materiaal dat ontbreekt! 

BELANGRIJK ALS JE DE GASFORNUIZEN GEBRUIKT: 

Voor de veiligheid moet je eerst de dampkap inschakelen, voor je de  

gasfornuizen kan gebruiken!  


